
întâlnirea cu Bill Clinton - moment de excepție al vizitei 
președintelui Constantinescu în SUA

Pragmatismul american este 
binecunoscut. Regulile după cum 
se conduce sunt simple, dar 
profunde și dure, capabile să pună 
în valoare principii definitorii. Cu 
această măsură sunt judecate și 
țările care încearcă să se apropie 
de colosul american. Mai ales țările 
central și est europene de puțin 
timp eliberate din chingile 
comunismului și care au pornit pe 
drumul ireversibil al democrației și 
reformei economice.

în astfel de condiții, întâlnirea 
dintre președinții Constantinescu 

și Clinton constituie un moment 
remarcabil. întâlnirea a urmat 
discursului rostit de șeful statului 
român în fața Congresului american, 
ce a lăsat o bună impresie despre 
drumul hotărât urmat de Româna 
pentru apropierea de civilizația 
vestului, mai ales de societatea 
americană capabilă să impună 
România într-o poziție favorabilă în 
raport cu restul lumii.

întâlnirea djntre cei doi 
leaderi a avut loc în celebrul birou 
oval al președintelui american, 
gazda unei întrevederi la care au 

participat puține oficialități. Discuțiile 
au fost primite bine de partea 
americană, acestea vizând felul în 
care parteneriatul pentru pace 
româno-american poate îmbunătăți 
relațiile dintre cele două țări. Mesajul 
cu care președintele Constan
tinescu a venit la Casa Albă a 
cuprins mai multe idei: •Orientarea 
transatlantică a politicii externe 
românești este o orientare pe 
termen lung «România este un 
partener credibil și stabil pentru 
Statele Unite •Contăm pe 
susținerea americană în realizarea 

reformelor interne România dorește 
să aibă relații speciale în cadrul 
parteneriatului strategic cu SUA, 
parteneriat care vizează în ultimă 
instanță interesul nostru național, 
întâlnirea dintre Emil Constantinescu 
și Bill Clintorj poate da unda verde 
pe care investitorii americani o 
așteaptă din partea administrației 
americane pentru a investi în 
România.

Reacția administrației ame
ricane a cuprins, după cum a 
menționat ministrul de externe al 
României, Andrei Pleșu, prezent la 

discuții, o privire de ansamblu 
asupra zonei geopolitice în care 
este situată România. Președintele 
american a apreciat faptul că 
România dă dovadă de o viziune 
globală a politicii externe, con
stituind un foarte credibil partener. 
România este capabilă să se 
orienteze spre soluții de viitor, 
eliberându-se de balastul unor 
experiențe trecute. în ceea ce 
privește latura economică, 
președintele Clinton a accentuat 
asupra dorinței Statelor Unite de a 
face din România un partener pe 
termen lung, înăuntrul acestui efort 

SUA va sprijini România pentru 
a se impune ca un candidat tot 
mai puternic în cursa pe care o 
are în față, încurajează investițiile 
directe și arată că piața 
românească este atractivă 
pentru investitori.

în declarația comună dată 
publicității la sfârșitul discuțiilor, 
cei doi președinți au convenit ca 
anul următor parteneriatul stra
tegic să se concentreze în spe-

_________ Mine! BODE A 
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In timp ce inflația crește, actualul
buget

începând cu această 
săptămână, consilierii 
orașului Hațeg vor ști cât să 
se întindă sub plapuma 
bugetului, fn ședința 
Consiliului local, desfășurată 
miercuri (15 Iulie), ultimul 
punct al ordinii de zl a fost 
rezervat proiectului de 
hotărâre privind aprobarea 
bugetului pe anul 1998. După 
prezentarea acestuia și 
dezbaterile de rigoare, 
bugetul a fost aprobat în 
forma propusă, la vot 
înregistrăndu-se doar două 
abțineri.

Cu toate că Inflația a 
crescut simțitor față de anul 
trecut, banii ce vor putea fi 
folosiți în acest an sunt cu 
două miliarde mal puțini 
decât în ’97 - respectiv 6,812 
miliarde de lei. Sursele din 
care provin aceștia sunt 
veniturile proprii (1,712 
miliarde), sumele defalcate 
din veniturile bugetului de 
stat, respectiv din impozitele

este tot mai mic
pe salarii (3,7 miliarde) și 
subvențiile primite de ta 
același buget de stat (1,4 
miliarde).

Principalele direcții în 
care vor fi distribuite aceste 
fonduri țin seama, desigur, 
de prioritățile stabilite de 
către Primăria locală: 
finalizarea măririi capacității 
de canalizare și a 
introducerii gazului metan, 
continuarea lucrărilor la 
sediul Primăriei, Introdu
cerea apei potabile la 
Sllvașu de Jos etc. Astfel, 
serviciilor publice generale 
le-au fost alocate 2,21 
miliarde de lei; cheltuielile 
social • culturale se 
estimează la 1,8 miliarde lei, 
din care 856 de milioane 
pentru învățământ, 115,8 
milioane pentru cultură 
(religia, activitatea sportivă 
și de tineret ne fiind prinse în 
buget) Iar 833,5milioane de 
lei sunt pentru asistență 
socială, alocații, pensii, 

ajutoare șl indemnizații. 
Serviciile șl dezvoltarea 
publică vor beneficia în 
acest an de 2,65 miliarde 
de lei; dintre acestea, 
sumele cele mal 
Importante sunt destinate 
întreținerii șl reparării 
străzilor și canalizării 
orașului. La capitolul 
“acțiuni economice" sunt 
prevăzute doar cheltuielile 
pentru transportul în 
comun • 50 de milioane de 
lei. Pentru alte acțiuni, 
respectiv protecție civilă, 
bugetul local va ofer! 87,5 
milioane de lei.

Pe asemenea posi
bilități financiare, dirijate 
de Consiliul local al 
orașului Hațeg, vor putea 
conta principalii beneficiari 
ai bugetului în activitatea 
ce o vor desfășura pe 
parcursul următoarelor 
luni în slujba hațeganllor.

Georgeta BÎRLA

«n ziarul de azi:

• Din țară, din
’ lume (pag. IV)

• Caleidoscop 
.! (pag-V)

Farmaciile private subvenționează

20 iulie - Ziua 
Drumarului

Luni, 20 iulie a.c., constructorii de drumuri și poduri - 
drum arii, într-un cuvânt - își sărbătoresc profesiunea. Ziua 
respectivă a fost declarată din 1994Ziua Drumarului, de Sfântul 
Hie, patronul drumarilor. Această zi va fi sărbătorită și de către 
salariații Direcției Județene a Drumurilor - R.A. Deva, la 
Costești, prin jocuri sportive și concursuri distractive, inclusiv 
unul de bancuri (chiar și despre drumuri și drumari - n.n.) -, 
ne-a informat di Marius VintUă, liderul Federației Naționale 
Sindicale "Drumuri Județene”, care-și are sediul în Deva.

Cu acest prilej adresăm și noi sărbătoriților "La multi anii”, 
sănătate, fericire și... drumuri cât mai bune pentru toți! (N.T.)

Un incendia a "prăjit"
100.000.000 de lei

Prejudiciul provocat de 
incendiul din 15 iulie a.c. la 
Oțelărla nr. 2 din cadrul SC 
"Siderurgica” SA Hune
doara a fost de circa 
100.000.000 lei. Focul a 
Izbucnit la transformatorul 
cuptorului 1 și a “prăjit" 23 
tone de ulei de la utilaj.

Văpaia a fost lichidată 
după două ore de luptă a 
pompierilor unității, spri
jiniți de cel militari. Impor
tant este că procesul 
tehnologic nu a fost 
afectat, producția fiind 
reluată cu profesionalitate 
de Oțelărla nr. 1. (V.N.)

Piața de capital în județul Hunedoara Ministerul Sâiiâtâliir

Joi, în prezența reprezen
tanților mass media, la S.C. 
Comser SRL Hunedoara s-a 
marcat o dublă aniversare: împli
nirea a șapte ani de activitate a 
acestei firme și a unui an de la 
prezența sa pe piața de capital 
în colaborare cu una din cele 
mai dinamice societăți de valori 
mobiliare - respectiv Active 
International București. Cu acest 
prilej, brokerii Aurora Bozdoc, 
Bianca Para și Marcela Loviște 
au susținut o conferință de 
presă în cadrul căreia au 
abordat în detaliu situația actuală 
a pieței de capital din județul 
Hunedoara, cu accent pe 
prezentarea S.C. Casial Deva și 
Marmosim Simeria, unități cel mai 
bine cotate și ale căror acțiuni se 
bucură de cele mai numeroase 
tranzacții.

Din cele spuse am reținut că 
în prezent S.C. Comser are 11 
brokeri autorizați de către 

Comisia Națională de Valori 
Mobiliare, care își desfășoară 
activitatea la Hunedoara, Deva, 
Oradea și Timișoara, urmând ca 
în curând să fie extinsă 
activitatea și la Petroșani, Târgu 
Jiu, Turnu Severin și Arad. De 
menționat că în anul trecut prin 
punctele de lucru ale Comser s- 
au tranzacționat acțiuni cu o 
valoare totală de peste două 
miliarde lei. De asemenea este de 
notat faptul că prin intermediul 
firmei Active International s-au 
tranzacționat peste 30 la sută din 
acțiunile aflate pe piața de 
capital, această firmă având cea 
mai extinsă rețea teritorială, fiind 
încadrată cu adevărați profe
sioniști în materie, precum și 
dotată cu tehnologii de ultimă oră 
în domeniul informației.

în context s-a menționat că 
după Casial și Marmosim, cu o 
cotație mai bună la bursă se 
înscriu S.C. Siderurgica Hune

doara, S.C. Decebal Deva, S.C. 
Alimentara Deva ș.a., totodată 
făcându-se referiri la căderea 
drastică a pieței de capital în 
ultimele zile, pe fondul unei 
economii reale tot mai slabe și 
al retragerii unor investitori 
străini de pe piață.

La întâlnire a participat și dl 
ing. Ernest Enciu din Petroșani, 
câștigător al concursului 
"Brokerul lunii" pe luna iunie 
a.c., care a obținut un premiu 
de 10 milioane lei, constând 
într-un pachet de acțiuni aflat 
în contul firmei Active 
International, cu posibilitatea de 
a putea fi transferat în numerar, 
la opțiunea câștigătorului. Ca 
“broker amator", cum îi place 
să-și spună, dl Ernest Enciu a 
preferat să-și plaseze acțiunile 
primite la câteva firme ce 
consideră că se situează mai 
bine în top.

Nicolae TÎRCOB

Momentele prin care trec 
farmaciile private, putem 
spune fără să greșim, nu sunt 
dintre cele mai favorabile. Și 
acest lucru pentru că 
decontarea rețetelor gratuite 
sau compensate se face cu 
foarte mare întârziere. Astfel s- 
a ajuns ca mai multe farmacii 
să aibă de încasat sute de mili
oane de lei, iar la nivelul jude
țului nostru întreaga datorie a 
Direcției Sanitare a județului 
Hunedoara către farmacii se 
ridică la circa nouă miliarde 
de lei. O sumă evident foarte 
mare ce riscă să pună în 
pericol soarta multor farmacii 
private, aprovizionarea aces
tora-cu medicamente într-o 
structură solicitată de către 
bolnavi și nu în ultimul rând 
eliberarea rețetelor com
pensate sau gratuite.

Trecând însă peste aceste 
considerente să le numim de 
ordin general am solicitat 
câteva opinii din partea celor 
care se confruntă cu durerile 
realității. Un prim dialog l-am 

Aarojatata’A ) 
avut cu dl Simion Câmpeanu, 
la Farmacia Unu din Deva: 
"Decontarea rețetelor se 
derulează foarte greu , ne-a 
precizat domnia sa, cu toate 
modificările ce s-au realizat 
în ultimul timp în listele de 
compensări. Deși în mod 
normal la prezentarea facturii 
spre decontare ar trebui să se 
plătească 50 la sută din 
valoarea sa, iar diferența 
după o săptămână, în 
realitate plata facturilor se 

face cu foarte mare 
întârziere: Să vă dau doar 
un exemplu: o factură pe 
care am depus-o în 13 
martie a.c. a fost decontată 
doar în 8 iulie, fapt ce ne 
creează mari dificultăți. S-a 
ajuns ca sumele pe care ni 
le datorează Direcția 
Sanitară a județului să 
depășească valoarea 
stocului de medicamente. 
Sigur, de aici rezultă o serie 
de dificultăți la plata 
furnizorilor și nu este 
departe poate ziua când 
obligați de situație să nu 
mai putem elibera me
dicamentele gratuite, ori 
cele compensate".

Anchetă realizată de 
_________Corne! POENAR 

(Continuare în pag. 8)
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Sâmbătă
18 iulie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la... 

Timișoara și de la Bucureștii 
9.05 Șapte note fermecate 
(em. pentru copii) 9.55 D.a. 
10.05 Viața ca în viață (s) 10.45 
în fața pistei (dramă SUA ’95)
12.30 Ordinea publică (do)
13.30 Ecranul 14.30 Video 
Magazin (div.) 16.30 
Povestirile lui Donald Rătoiul 
(d.a.) 16.55 Planeta CNN (do, 
p. II) 17.40 Justiție militară (s, 
ep. 20) 18.30 Hollyoaks (s) 
18.55 Teleenciclopedia 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 Cer 
întunecat (s, ep. 7) 21.30 
Telemondial 22.30 Ciclismul 
Turul Franței (rez. zilei) 22.40 
Hombre (w. SUA 1967)

TVR 2
7.00 Buddha în suburbie (s/ 

r) 7.50 Piese folclorice de 
virtuozitate 8.00 D.a. (r) 8.30 
Sporturi extreme (do) 9.00 
Comorile lumii (do) 9.25 
Filmele săptămânii 10.30 
Documente culturale 11.30 
TVR Cluj 14.00 Oppenheimer 
(s) 15.35 D.a. 16.00 Veronica - 

^Chipul iubirii (s) 16.50 Perla

Duminică 
19 iulie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de 

la...București! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 D.a. 9.55 Arlechino
10.45 Biserica satului 11.0 
Viața satului 14.30 Turnul Ba
bei (mag.)16.20 Aladdin (d.a)
16.50 National Geographic (do)
17.40 Star Trek - Deep Space 
Nine (s, ep. 66) 18.30 Hollyoaks 
(s) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 
întoarcerea băștinașului 
(dramă SUA 1994) 22.45 
Ciclismul Turul Franței (rez. 
zilei) 22.55 D-na King, agent 
secret (s, ep. 28)

TVR 2
7.00 Cer întunecat (s/r) 7.50 

Vechi melodii populare 8.00 
D.a. (r) 8.30 Sporturi extreme 
(do) 9.00 Comorile lumii (do)
9.30 Ferestre deschise 10.30 
Cinematograful vremii noastre
11.30 TVR lași 13.30 Creanga 
de Aur 14.00 Oppenheimer (s, 
ep. 4) 14.50 Vitrina perso
najelor de operă 15.10 Din 
albumul celor mai frumoase 
melodii populare 15.35 Regina

\celor 1000 de ani (d.a) 16.00

Luni
20 iulie

TVR 1
12.05 Universul cunoașterii 

(do/r) 13.00 Ultimele știri (s/r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
18.35 Katts și câinele (s, ep. 48) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 261) 
19.25 Camera ascunsă - Farse 
cu vedete 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Echipa de intervenție (s)
21.50 Nimic sfânt (s,ep. 7)
22.50 Jurnalul dejioapte 23.00 
Pe față și pe dos 0.00 Ciclism 
Turul Franței (rez. zilei) 0.10 
Canary Wharf (s, ep. 179) 0.35 
întâlnirea de la miezul nopții

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.00 

D-na King, agent secret (s/r)
13.50 Varietăți muzicale 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 16.00 Veronica 
- Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 168) 17.40 Tribuna

<________________

Neagră (s, ep. 166) 18.00 
Planeta cinema (r) 19.00 
Sporturi extreme (do)19.30 
Teatru TV prezintă „Mari actori 
în mari comedii ale 
dramaturgiei românești” - 
idolul și Ion Anapoda 21.40 
Ateneu 22.30 în plină acțiune 
(s/r) 23.30 Conviețuiri. Din 
muzica romilor

ANTENA 1
7.00 Știri/Sport 7.05 

Ținuturi nesfârșite (w. SUA ’52) 
9.05 Fără limită 9.15 O echipă 
fantastică (d.a) 9.45 Noile 
aventuri ale lui Flash Gordon 
(d.a)10.15 Alertă pe plajă (s) 
11.00 între prieteni 12.00 
Mileniul III 13.00 Vedeta în 
papuci 13.30 Zebra (mag.) 
.16.30 Uragan în Paradis (s)
17.15 Spitalul Universitar (s) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 107)
19.30 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? (div.) 20.00 
Partenerul meu, dinozaurul 
(co. SF SUA ’95) 21.30 A treia 
planetă de la Soare (s)

PRO TV
7.00 Duckman (d.a) 7.30 

Reboot (d.a) 9.00 Ciberkids (s, 
ep. 1) 9.25 Acord judiciar 
(thriller SUA 1994) 11.00 
Gillette-lumea sportului 11.30

Veronica - Chipul iubirii (s)
16.50 Perla Neagră (s, ep. 167)
17.40 La izvor de dor și cântec 
19.00 în plină acțiune (s, ep. 38) 
20.00 Ultimul tren

ANTENA I
8.00 Controverse istorice 

(do/r) 8.30 Spirit și credință 
9.00 Bananaman 9.05 Animal 
Show (s) 9.45 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 10.15
Bananaman 10.20 Mighty Max 
(d.a) 11.00 Poveștile prietenilor 
mei 11.30 Roata de rezervă 
(mag. sportiv) 12.00 Prezentul 
simplu 12.30 Descoperiri - 
Câmpiile Venezuelei în 
anotimpul schimbării (do)
13.30 Telemeridian 14.00 
Duminica în familie (mag.) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 108)
19.30 Sparks (s, ep. 43) 20.00 
Printre străini (dramă SUA 
1989) 21.45 Păstrează visul (s, 
ep. 2) 22.45 Sandra, prințesa 
rebelă (s) 23.45 Glorie apusă 
(co. SUA ’97)

PRO TV
8.30 Conan, aventurierul 

(d.a) 9.00 Mowgli (s,e p. 7) 9.30 
Super Abracadabra 11.00 Doc
tor în Alaska (s,ep. 70) 12.00 
Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 

partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 18.00 Hei- 
Rup! Hei! Rap! (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 94) 22.00 
Entitatea (f. gr. SUA 1983)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie (do) 11.00 
Printre străini (f/r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Falsă identitate 
(s, ep. 1) 15.10 întoarcerea 
Sfântului (s, ep. 21) 16.05 
Văduva (s, ep. 45) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 109) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s, ep. 
47) 20.20 Caracatița (s, seria I, 
ep. 2) 21.15 Omul cu o mie de 
fețe (s, ultimul ep.) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor 
(s) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Tropical Heat (s, ep. 1) 0.15 
Nash Bridges (s, ep. 5)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

10.00 Profeții despre trecut (r) 
11.00 Lumea filmului (r) 12.00 
Profesiunea mea, cultura (r/p. 
I) 12.55 Știrile PRO TV 13.30 

PRO TV 13.00 O căsnicie 
perfectă (s) 13.30 Adevărul gol 
goluț (s, ep. 17) 14.00 
Generația PRO 15.00 Echipa 
mobilă 15.45 Hercule (s) 16.30 
Conan (s, ep. 2) 17.15 Crimă la 
înălțime (f. p. SUA 1991) 19.30 
Știrile PRO TV 2(1.00 Millen
nium (s, ep. 43) 21.00 Când 
dragostea ucide (thriller SUA 
’98) 23.00 Știrile PRO TV 23.05 
Știrile sportive 23.15 NYPD 
Blue (s, ep. 42) 0.00 Afacerea 
bătrânilor (co. SUA ’78)

PRIMA
7.30 Elefănțelul (show pt. 

copii) 8.00 Lumea lui Eric (s)
8.30 Povestiri din Biblie (d.a)
8.45 Bailey Kipper (s) 9.10 
Justițiarii (d.a.) 9.30 Apărătorii 
galaxiei (d.a) 10.00 Prințul Va
liant (d.a) 10.30 Formidabilii (s)
10.45 Insp. Gadget (d.a) 11.00
Daria (d.a) 11.30 Pământul: 
Bătălia finală (s) 12.30
Eurofotbal (em. sportivă) 13.30 
Auto Camp. Național de Viteză 
pe Traseu Montan - Etapa 
Brașov 14.00 în căutarea 
dreptății (s) 15.00 Robin Hood: 
Lupta pentru coroană (f.a.SUA 
’58) 17.00 Zona M (em. muz.) 
18.00 911: Apel de urgență (s) 
19.00 Știri 19.45 Challenger 
(f.a. SUA 1989) 22.00 Centen
nial (s) 23.00 Știri 

13.05 O căsnicie perfectă (s, 
ep. 32) 13.35 Adevărul gol 
goluț (s, ep. 18) 14.05 
Chestiunea zilei: retrospectiva 
săptămânii 14.50 Lumea 
filmului 15.20 Al șaptelea cer 
(s, ep. 31) 16.05 Fast Track (s, 
ep. 1) 17.30 Pro Fashion (mag.) 
18.00 Beverly Hills (s, ep. 131)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Colegiul intolerantei (dramă 
SUA ’92) 22.00 Cybill (s, ep. 22)
22.30 Știrile PRO TV 22.35 
Știrile sportive 22.45 Brigada 
132 (s, ep. 9) 23.30 Procesul 
etapei

PRIMA
8.00 A doua familie (do) 8.30 

Căutătorii de aur (s) 9.00 
Echipa de fotbal (d.a) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.00 
Un cuplu irezistibil (d.a) 10.30 
1999 (s) 11.30 Duminică la 
prânz (talkshow) 13.15 Moto 
CM: MP al Italiei 14.00 Lumea 
lui Dave (s) 14.30 Vedetele 
dragostei (do) 15.00 Față în 
față la Hollywood (s) 15.30 
Secretele bărbaților irezistibili 
16.00 Videofashion (s) 16.30 în 
numele iubirii (do) 17.00 Un alt 
început (s/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19.00 Știri 19.45 
Ghinionistul (co. SUA 1979)
21.30 Călătorii în lumi paralele 
(s) 22.30 Nimeni nu e perfect

Altered States (dramă SF SUA 
’80) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.10 Nano (s, ep. 79) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Mirada de 
Mujer (s)18.00 Familia Bundy 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Domnita șoim (f. fant. 
SUA 1984) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 122) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Cracker (s)

PRIMA
10.00 Celebri și bogați (s/r) 

12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 
13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni, cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s) 19.00 
Știri19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Misterele din New Or
leans (s, ep. 30) 21.15 Șantajul 
(s, ep. 6) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe; Pulsul tranziției 
(talkshow)

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 10.30 

Dragoste și putere (s/r) 11.15

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Nimic personal (s/r) 10.30 
Dragoste și putere(s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din 
toată inima (s/r) 13.30 
Glissando (f/r) 16.00 Omul 
mării (s, ep. 75) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 Magazinul
animalelor (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s, ep. 
122) 20.45 Nimic personal (s)
21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 Adela (dramă România 
1985)

PRO TV - DEVA
06.15-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 “No.com
ment” (r) 06.45 - 07.00 Știri 
locale (r) 21.55-22.10 Re
trospectiva săptămânii (știri 
Deva)

ANTENA bDEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

09.15 Știri (r) 09.15-09.30 
Muzică 22.05-22.15 “Săptă
mâna pe scurt” (retrospec
tiva știrilor) 22.30-24.05 
Rondul de noapte 

(s) 23.00 Știri 23.30 Starea de'' 
veghe (talkshow)

ACASĂ
9.00 Sport la minut 9.15 

Oxigen 9.30 Sport extrem
9.45 Motor Sport Mag. 10.00 
NBA Action 10.3C 3aschet 
NBA 15.00 Cupa Mondială
15.15 Istoria fotbalului 16.00 
FIFA Magazin 16.15 Gillette 
World Cup Special 16.45 Top 
Gol Europa 17.00 Re
trospectiva sportivă a 
săptămânii 17.15 Faza zilei
19.15 Sport la minut 19.30 
D.a. 20.00 Salonul muzical 
ACASĂ (d) 22.30 Vacanță 
boemă (co. Anglia 1991) 0.15 
Fetita cu chibrituri (dramă 
SUA 1987)

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene animate 

07.30-07.45 “Vorbiți aici!” (r) 
07.45-09.00 Talk show „Ghici 
cine bate la ușă?” (r)

ANTENA bDEVA
09.40-10.10 “Cartea 

Cărților” - d.a. 10.00-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai de cânt și 
dor”

__________________________y 

Marielena (s/r) 12.00 Diri^i 
toată inima (s/r) 13.30 Se
crete de familie (s/r) 14.15 
Rătăciri (f/r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s) 17.45 
Din toată inima (s) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 
Din toată inima (s) 19.30 
Desene animate 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Nimic personal (s) 21.30 Ver
dict: crimă! (s) 22.30 Sweet 
Charity (f. muz. SUA ’69) 0.15 
Secrete de familie (s)

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Divertisment 

sportiv 06.30-06.50 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 06.50-07.00 Retros
pectiva săptămânii(r) 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 “No comment” - 
realizator A. Bena 22.25-
22.40 Știri locale

ANTENA bDEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.5$ Sportul 
hunedorean 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale (r) J
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O BERBEC
Relația cu persoana 

iubită tinde să se 
îmbunătățească, deși 
aceasta nu se împacă cu 
tabieturile dv. O persoană 
vă face ochi dulci, dar dv. 
nici n-o băgați în seamă. 
Luni norocul dv. este 
foarte schimbător, așa că 
nu este cazul să mizați pe 
el.

O TAUR
Sîmbătă nu este o zi 

propice demarării marilor 
acțiuni pe care le aveți în 
plan. N-o să vă lipsească 
musafirii și emoțiile. Luni 
este posibil să aveți o 
realizare sentimentală, 
încercați să trăiți clipa, 
lăsând în urmă măcar 
pentru un timp necazurile 
cotidiene.

O GEMENI
Partenerul de viață are 

nevoie de sprijin din 
partea dv. Duminică veți 
obține ajutorul pe care I- 
ați solicitat. Călătoriile vă 
avantajează; o excursie cu 
persoana iubită în afara 
orașului v-ar ajuta să 
găsiți o cale de dialog și 
de rezolvare a unor 
nemulțumiri.

Z> RAC
Activitățile comerciale 

sunt favorizate. Partenerul 
de viață vă va ajuta să 
deschideți multe uși 
importante. întâlnirea cu o 
mai veche cunoștință vă 
va stimula din punct de 
vedere intelectual. Rațio
namentul dv. sigur vă 
poate da un răspuns la 
unele întrebări.

O LEU
Rezervați-vă câteva 

ore corespondenței cu 
prietenii aflați pe alte 
meleaguri. Duminică veți 
avea o zi mai lejeră în care 
ați putea să vă ocupați de 
problemele casnice care 
s-au cam adunat. Luni 
s-ar putea să fiți obligat să 
plecați într-o delegație.

O FECIOARĂ
Deși nu aveți motive, 

vă faceți prea multe 
probleme din nimic.Nu vă 
lansați în discuții con
tradictorii cu rudele, căci 
riscați o ceartă în toată 
regula. Luni preocupați-vă 
de afacerile membrilor 
familiei. Evitați să faceți 
investiții spectaculoase.

O BALANȚĂ
Vă bate gândul să 

faceți o călătorie, dar nu 
sunteți hotărât. Nu v-am 
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sfătui să încercați o 
ieșire pe ușa din dos. 
Ați ajunge în centrul 
atenției și atunci ar fi 
mai greu să vă 
reabilitați. Luni - o zi 
bună în plan financiar 
și mari cheltuieli.

O SCORPION
Vi se propune o 

colaborare, gândiți-vă 
bine dacă o acceptați. 
O realizare senti
mentală vă va face să 
uitați tot ce aveți în 
program pentru ziua 
de duminică. O rudă de 
departe vă va face un 
cadou. Ajutorul dv. i-ar 
fi de mare folos 
partenerului de viață.

O SĂGETĂTOR
Veți participa la o 

întrunire festivă și veți 
cunoaște o persoană 
care vă atrage în mod 
deosebit. Aveți toate 
șansele unei aventuri 
de neuitat. Zvonul ce 
vă ajunge la ureche se 
va dovedi real. La 
slujbă se va petrece un 
eveniment plăcut.

□ CAPRICORN
Cineva din familie 

se confruntă cu 
probleme de sănătate 
care se rezolvă mai 
ușor decât vă așteptați. 
Ați dori mai multă 
sensibilitate în viața 
dv. afectivă. Este 
foarte posibil să faceți 
sau să primiți o cerere 
în căsătorie. Luni este 
o zi de pus la punct 
acte, lucrări etc.

□ VĂRSĂTOR
Dacă aveți vreun 

ban pus deoparte, ar fi 
cazul să vă îmbogățiți 
garderoba. Soluțiile 
inteligente pe care le 
găsiți pentru proble
mele de la serviciu vă 
vor îmbunătăți situația 
financiară, dar și 
popularitatea.

O PEȘTI
Ați putea pleca 

într-o călătorie sau ați 
putea primi vizita 
unor prieteni pe care 
nu i-ați văzut de mult 
timp. Duminică preo
cupările dv. gravi
tează în jurul relațiilor 
de familie. Partenerul 
de viață are nevoie de 
sprijinul dv. Atmos
fera din căminul dv. 
este foarte veselă.



18 - 19 IULIE 1998 Cuvântul liber
t &

Așa cum am procedat în 
toți cei 7 (șapte) ani de 
eforturi depuse pentru redo
bândirea sediului “Casinei 
Naționale”, ținând la curent 
opinia publică a munici
piului Dvea și a județului 
Hunedoara cu toate demer
surile ce le-am întreprins și 
rezultatele la care am ajuns, 
membrii biroului executiv al 
“Casinei” asigurăm în 
continuare totala transpa
rență și comunicăm - prin 
bunăvoința ziarului “Cuvântul 
liber”, situația actuală a 
localului “Casinei Naționale” 
din Deva.

Deși prin Sentința civilă 
nr. 1824/1997 a Judecătoriei 
din Deva, rămasă “definitivă 
și irevocabilă" prin Decizia 
civilă nr. 91/1998 a Curții de 
Apel din Alba lulia, sediul 
“Casinei”, din Piața Unirii, 
nr.9, a redevenit proprietatea 
de drept a acesteia, fapt 
consemnat în Extrasul de 
carte funciară nr. topografic 
315-316/ 16 ianuarie 1998, 
iar prin Sentința civilă nr. 
2068/29.05.1998, Judecăto
ria Deva "dispune evacua
rea necondiționată a pârâtei 
(SC Bachus n.n.) din imobil” 
- dl Crăciun Dumitru - con
damnat și eliberat pentru că 
nu poate suporta condițiile 
de detenție - continuă să 
“stăpânească” întregul imo-

DEEICITUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE 
DE STAT - 8.000 DE MILIARDE DE LEI

Deficitul bugetului 
asigurărilor sociale de stat, 
administrat de către Mi
nisterul Muncii și 
Protecției Sociale, era, la 
data de 30 mai 1998, de 
aproape 8.000 de miliarde 
de lei, informează biroul de 
Presă al MMPS. Din cele 
peste 7.973 de miliarde de 
lei pe care MMPS le are de 
încasat, aproape 5.180 de 
miliarde de lei sunt debite 
constatate în anii anteriori, 
începând cu 1993 și 
neîncasate până la 31 mai 
a.c., iar aproape 2.800 de

r
i Grupări teroriste pe teritoriul României

Principala arteră comercială a orașului Simeria - str. Avram Iancu.
Foto: Traian MÂNU

Cu dinții
9

bil zis Bachus, din Piața 
Unirii, nr. 9. Mai mult chiar, dl 
Crăciun Dumitru a făcut, de 
curând, dovada unui ade
vărat “curaj civic”, demn de o 
cauză “dezinteresată”, ca cea 
pe care o susține, înaintând 
recurs la Tribunalul județului 
Hunedoara, în scopul rămâ

f Din nou despre ‘Casina 
Națională” din Deva

X • ■ Ă

nerii în continuare "stăpân" 
unic și absolut al imobilului în 
litigiu. (Oare până când?...).

în această situație, stranie 
șî, poate, unică în țară, ne 
întrebăm, ca toți cititorii 
cinstiți ai acestei informații și 
atitudini:

- Oare de ce urmărește 
să țină dl Crăciun Dumitru cu 
dinții și cu unghiile acest 
imobil, care face parte din 
monumentele istorice ale 
Devei?;

- Oare a pus dânsul vreo 
cărămidă la temelia acestui 
local ce datează de cel puțin 
150 de ani?;

- Oare face parte din 
membrii fondatori ai “Casinei 
Naționale”, înființată în 
1842?;

- Oare și-a legat numele 
de “Casina Națională” și 
sediul acesteia prin vreo 
activitate ce l-a fixat în

miliarde de lei sunt debite 
constatate în perioada 
ianuarie-mai 1998 și încă 
neîncasate.

Debitul la C.A.S. din 
1993 și până la sfârșitul 
lunii mai a.c. era de peste 
6.420 de miliarde de lei, 
la pensia suplimentară era 
de 164 de miliarde de lei, 
la fondul pentru ajutorul de 
șomaj era de peste 1.000 
de miliarde, iar la fondul 
pentru asigurările sociale 
pentru agricultori era de 
aproximativ 313 miliarde 
de lei. Toate aceste sume

organizațiile teroriste care 
“merită a fi luate în 
considerare”, Stîngaciu a 
enumerat: “Frații musul
mani”, Hezbollah, “Frontul de 
Vest”, “Abuu-Nidal” și FDLP, 
Partidul Muncitorilor din 
Kurdistan (PKK), grupările 
“Siikh”, organizații teroriste

cu unghiile
memoria devenilor și în 
istoria Asociației culturale 
“Casina Național^” (carte, 
lucrare, conferință, comu
nicare științifică, spectacol 
artistic etc.)?

Ceea ce e paradoxal în 
atitudinea domnului Crăciun 
Dumitru este faptul că și-a 

dat probabil seama că 
susține o cauză pierdută, 
nedreaptă, necinstită, cinică 
și abuzivă, de aceea și-a 
încetat activitatea negusto
rească, punând lacăte pe 
toate ușile de acces în localul 
Bachus, mai puțin la biroul 
dânsului și o odaie alăturată 
în care încearcă să mai 
înjghebeze ceva activitate 
comercială. Cu toate că a 
renunțat la practicarea co
merțului în localul menționat, 
dânsul nu se conformează 
Sentinței Judecătoriei Deva 
în care i se pune în vedere să 
“evacueze necondiționat" 
întregul imobil ce aparține de 
drept “Casinei Naționale”, ci 
ține cu dinții și cu unghiile de 
el, oferind astfel tuturor 
devenilor imaginea unei 
clădiri părăsite, pustii, jalnice, 
aflată în mijlocul municipiului 
nostru, acolo unde s-ar putea-

conțin și penalitățile 
pentru întârziere, res
pectiv 0,25 la sută pe zi 
din suma datorată.

Cele mai mari datorii 
la bugetul asigurărilor 
sociale de stat le aveau, la 
data de 30 mai a.c., 
S.N.C.F.R. (cu peste 
1.500 de miliarde de 
lei), Regia Autonomă a 
Huilei-Petroșani (cu 
aproape 1.330 de 
miliarde de lei) și S.C. 
Sidex S.A. Galați (cu 
peste 1.000 de miliarde 
de lei). (MEDIAFAX)

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
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occidentale (“2 iunie”, 
“Brigăzile Roșii”, “Ordinea 
Nova”, IRA, ASALA), și 
unele structuri de tip mafiot 
(“triadele” chinezești, 
rackeții ucraineni, familiile 
mafiote italiene sau 
autohtone). (MEDIAFAX) 

desfășura multiple și va
riate activități cultural- 
artistice benefice vieții 
spirituale din Deva.

Oare să nu aibă dl 
Crăciun Dumitru nici un 
dram de mustrare de 
conștiință cu privire la 
starea în care a adus și 
continuând cu obstinație să 
mențină acest local?... Nu 
se cutremură la gândul că 
în localul “Casinei Națio
nale” s-au derulat activități ; 
cultural - artistice legate de 1 
numele unor mari perso
nalități ca: I. Vulcan, I. 
Lupaș, N. lorga, O. Goga, 
I. Vidu, Gh. Dima, S. 
Drăgoi ș.a., iar acum, 
grație ambiției sale 
meschine, fără limită și 
scrupule, sediul "Casinei” 
e un local pustiu?... Oare dl 
Crăciun Dumitru nu ține 
absolut deloc la cultura 
poporului în mijlocul că
ruia trăiește și dânsul și 
nici măcar la Armata 
Română, căreia “Casina” ■ 
a hotărât să-i încredințeze i 
acest edificiu pentru 
activitățile instructiv-edu- 
cative ale acestei instituții 
ce constituie mândria și 
pavăza noastră a tu
turor?!....

, Generalul de divizie Stan 
* Stîngaciu, comandantul 
| Trupelor de jandarmi, 
| consideră că, în România, 
, fenomenul terorist este 
1 “atipic”, deși recunoaște că 
| pe teritoriul românesc 
| acționează cel puțin opt 

grupări teroriste. Printre

Biroul executiv ai 
“Casinei Naționale"

Familia Lazăr din Boz își 
consolidează afacerile 
Familia Lazăr din satul Boz, comuna Brănișca, a fost printre primele 

ce au intrat în procesul de privatizare deschizând în vecinătatea 
pescăriei din localitate un fel de cabană pentru turiști. Acest fapt a 
stârnit invidie în rândul cetățenilor, nu puțini oameni din comună priveau 
câș afacerea. Oficialitățile comunei chiar nu vedeau cu ochi buni 
treaba aceasta și încercau să-i pună bețe în roate. Unele acțiuni de 
acest fel au reușit, altele nu.

Dar, până la urmă, treaba cu cabana s-a1impezit. Ne spunea dna 
Lazăr recent:

- Cea mai mare învinuire ce ni s-a adus a fost aceea că am așezat 
cabana pe un teren ce nu ne apaiținea. Am cumpărat însă terenul de 
la oameni așa că problema s-a stins.

Având succes cu cabana de la Brănișca familia Lazăr nu s-a 
limitat doar la ea acționând pentru consolidarea și extinderea afacerilor. 
A deschis în Deva unitatea ,,Car jl cu bere". Recent a închiriat de la 
cooperația de consum complexul comercial unde a amenajat un bar 
ce se cheamă ,,Leul" și un disco-bar. A obținut un spațiu în Mintia unde 
a amenajat, de asemenea, o unitate de alimentație publică.

Unii din cei ce vor citi aceste rânduri vor considera: „Bine, dar 
numai unități de alimentație publică?”

Este necesar să menționăm că dna Lazăr a muncit ani mulți în 
comerțul -în cel socialist - singurul ce exista în perioada totalitarismului. 
Și cu bune rezultate și atunci. Deci cunoaște domeniul foarte bine. 
Este totodată o fire îndrăzneață, tenace. Ce începe duce - neapărat 
- la capăt. Și aceste trăsături sunt hotărâtoare pentru reușita în afaceri. 
Am scris rândurile de mai sus întrucât în comerț s-au privatizat și 
oameni care habar n-aveau ce înseamnă treaba asta. Ceea ce i-a 
dus, firesc, la faliment.

Familia Lazăr nu desfășoară strict numai activitate de alimentație 
publică, desface prin unitățile sale și produse alimentare de care au 
nevoie oamenii în fiecare zi, cu adaos comercial scăzut. Deci activitatea 
familiei Lazăr este pusă în slujba oamenilor ceea ce este de apreciat 
și este un motiv să-i urăm succes în ceea ce întreprinde!

C ________Traian BONDOR^

S-a discutat mult despre 
acele plăcuțe “plantate” pe 
marginea unor șosele aflate 
în lucru, plăcuțe ce-i 
amintește trecătorului: “Aici 
sunt și banii dumneavoastră". 
La Petroșani am “nimerit” într- 
un grup de automobiliști 
foarte revoltați:”După ce fac 
lucrări de cea mai proastă 
calitate, ne mai spun că le fac 
pe banii noștri”. “Uitați-vă cum 
arată autoturismele noastre! 
Cum le mai curățăm acurp? 
Ne-au dat trecere liberă după 
ce au asfaltat și ne-am stropit 

“Aici sunt și banii dv.99
mașinile până pe parbriz”. 
"Ăsta nu-i asfalt, asta-i b..., 
scuzați, gunoi de grajd". “Auzi 
dom’le, aici sunt și banii 
noștri”.

“Și aici sunt banii noștri, și 
iată în ce condiții suntem 
nevoiți să călătorim - remarca 
o femeie în gara Petroșani. 
Nici nu îndrăznesc să pășesc 
pe peroanele dintre linii. De 
ani de zile ploile au măcinat 
betonul, iar acum ne luxăm 
picioarele printre bolovani. 
Doamne ferește să ai în 
picioare pantofi cu toc înalt. 
Te-ai aranjat de o entorsă, 
dacă nu și mai rău".

Mai rău am văzut nu o dată, 
în gara Petroșani. Deunăzi, 
dna M.S. din Deva, așteptată 
de copii în gara Petroșani, la 
coborâre, a ajuns de pe 

nul trei la SDital. cu 

'J “PATRIA” - DEVA:

fractură la piciorul drept. Altă^ 
dată, o entorsă a imobilizat 1 
pe loc ( pe peronul doi) o 
persoană în vârstă. “Trebuie 
să pășești cu mare grijă pe 
peroane, altfel te 
nenorocești". “De la o lună 
la alta se scumpesc biletele 
de tren, dar nimeni nu se 
gândește la condițiile în 
care călătorim sau care ni 
se oferă în gări". Sunt 
afirmații spuse cu năduf sau 
tristețe de către călători.

Nimeni nu se gândește. 
Am văzut în gara Petroșani, 

cum persoane în vârstă, în 
majoritate femei, au rămas 
în stație pentru că n-au putut 
urca în personalul nr. 2738 
cu plecare spre Lupeni la 
ora 18,18. De ce? Pentru că 
garnitura a fost trasă pe o 
linie fără peron și oricât s- 
au străduit femeile să urce 
pe prima treaptă a 
vagonului, n-au reușit la o 
înălțime de aproape trei sfert 
de metru!

Și nu putem pune punct 
acestor însemnări fără a 
aminti starea avansată de 
degradare în care se află 
treptele pasarelei ce face 
legătura între gara Petroșani 
și centrul orașului care, în 
orice moment, poate pune 
în pericol viața trecătorului.

Palmetto (17-23);
’4 “FLACĂRA” HUNE

DOARA:
Coșmarul unui american la 

Paris (17-20);
Mica sirenă (21-23);
'4 “PARÂNG” PETROȘANI:

Titanic (17-20);
înfruntarea (21-23);
'J “CULTURAL” LUPENI: 
înfruntarea (17-20);
Crimă în lumea modei

(21-23);
'4 “ZARAND” BRAD:
Crime la indigo (17-20);
Martorul incomod (21-23); 
14“PATRIA” ORĂȘTIE:

Teoria conspirației (17-20);
Pacificatorul (21-23);
*4 “LUCEAFĂRUL” -

VULCAN
Pulp fiction (17-20);
Chior să fii, noroc să ai

(21-23);
’4 “DACIA” HAȚEG:
Demonii printre noi

(17-20);
Crimă la indigo (21-23);
14 "LUMINA” ILIA:
Ucigași de schimb (17-19).
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Aproape 4 miliarde dolari investiții străine
z x

Cu un volum total al 
investițiilor străine de 3,78 
miliarde dolari, realizat în 
perioada 1990-1997, România 
se situează pe unul dintre 
ultimele locuri din Europa 
Centrală și de Est. Astfel, 
Polonia înregistra, la sfârșitul 
anului trecut, un volum total al 
investițiilor străine directe de 
20,5 miliarde dolari, din care 
peste 6 miliarde dolari au 
reprezentat investițiile realizate 
în decursul anului 1997, se arată 
în revista "Romanian Invest
ment", editată de Agenția 
Română de Dezvoltare. între 
marile companii care și-au 
deschis afaceri în Polonia se 
numără Fiat, Daewoo, ING 
Group și Coca Cola Amatil.

x Investițiile străine directe din

Ungaria totalizează 16,2 miliarde 
dolari, din care 2,2 miliarde 
reprezintă realizările anului 
1997. Și aici sunt prezente 
puternice companii, cum sunt 
General Motors, Ford, Audi, 
Philips și Deutshe Telekom.

Cehia a atras, în 1997, 
investiții străine de 1,3 miliarde 
dolari, valoarea totală a 
capitalului străin ridicându-se la 
tf,7 miliarde dolari. Cele mai 
recente investiții aparțin firmelor 
Autopal, o subsidiară a 
companiei Ford, E&M din Marea 
Britanie și Kern-LPH din 
Germania.

La rândul său, Rusia 
înregistrează un volum al 
investițiilor străine directe de 10 
miliarde dolari. Capitalul străin 
investit în Bulgaria anul trecut se

r 
ridică la 510'milioane dolari, în 
Lituania - 350 milioane dolari, iar 
în Slovacia - la 61 milioane dolari.

Potrivit raportului anual al 
ARD, în 1997, investițiile străine 
directe în România au crescut cu 
circa 600 milioane dolari. De 
asemenea, a fost consemnată o 
creștere a volumului investițiilor 
realizate în privatizare, prin 
vânzarea de acțiuni de către 
FPS, de circa 600 milioane 
dolari, la care se adaugă investiții 
suplimentare de aproximativ 200 
milioane dolari.

între principalele investiții ale 
anului 1997 se numără Philips & 
Elba Street Lightening SRL, SC 
Incontro Prefabricați SA (Italia), SC 
Politex SA (Germania), SC Ara 
Romania SRL (Germania), 
Romcim SA București-Lafarge din

Franța, Rulmenți Grei SA Ploiești- 
Timken din SUA, IMGB 
București-Kvaernerdin Norvegia, 
Arctic SA Găești-BERD și Soci- 
ete Generale, Oțelinox SA 
Tîrgoviște-Samsung. Principalele 
țări investitoare în România erau, 
la sfârșitul anului trecut, Franța, 
Germania, Coreea, Olanda și 
SUA.

Volumul investițiilor străine 
directe realizate în România în 
1997 a reprezentat un succes 
față de anii anteriori, însă 
acesta este departe de ceea ce 
se aștepta, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă, Andrei 
Dimitriu, secretar de stat în 
Ministerul Privatizării, șeful 
Departamentului pentru 
Promovarea Investițiilor 
Străine.

PROGRAMULUI DE AJUTORARE 
A COPIILOR STRĂZII

Radere drastică
rsn

Bursa de Valori a suferit una 
din cele mai drastice căderi de 
prețuri, dar de data aceasta în 
absența unor factori externi care 
să explice această evoluție, cum 
ar fi criza asiatică sau prăbușirea 
pieței rusești de capital. Brokerii 
ajung acum să se plângă că 
nimeni nu mai cumpără și toți vor 
să vândă acțiuni. “E rău! Cred că 
este una din cele mai negre zile 
ale Bursei. Și, din păcate, 
deocamdată nu se întrevăd 
semne de stopare a căderii”, a 
afirmat Sorin Drăgănescu, 
brokerul societății Vanguard. 
Indicele BET al principalelor 10 
acțiuni din piață a căzut cu 5,83%, 
ajungând la 542,49 puncte, iar 
indicele compozit al întregii piețe 
a pierdut 3,52%, stabilindu-se la 
753,88 puncte.

Nici cele mai bune și mai sta
bile acțiuni din piață nu au mai 
reușit să reziste. Alro Slatina a 
scăzut cu șapte procente, 
ajungând la închidere la 56.500 
lei/acțiune. Terapia a pierdut 11 %, 
coborâre extrem de drastică, la 
care puțini se așteptau. 
Antibiotice a coborât cu 10%, iar 
Oltchim și-a redus valoarea cu 
4%.

“Nu mă așteptam ca Alro sau 
Terapia, cele mai sigure acțiuni 
de pe piață, să ajungă atât de jos”, 
a spus Toni Dumitrescu, brokerul 
societarii ABN Amro Securities.

Sorin Drăgănescu, de la Van
guard, menționează că 
investitorii, câți mai sunt, retrag 
ordinele de cumpărare ori scad 
mult prețul și, deci, cine vrea să 
vândă trebuie să accepte ce i se 
oferă.

“Piața a fost «lovită» de 
vânzători, care au dorit să 
renunțe la acțiuni și, pe 
fondul lipsei de cumpărători, 
prețurile au căzut”, a spus 
Drăgănescu. "Sunt ordine 
destul de multe la vânzare, 
atât din partea investitorilor 
locali, cât și a celor străini", 
a spus Toni Dumitrescu, de 
la ABN Amro.

Valoarea tranzacțiilor de 
miercuri de la Bursă a fost 
de aproximativ 5 miliarde 
lei, în creștere față de 
ședința precedentă. Pe 
fondul căderii acțiunilor, 
creșterea tranzacțiilor, în 
special la Alro, a arătat clar 
că investitorii vând, fără 
remușcări, chiar dacă 
suferă pierderi importante. 
O parte din ei ies de tot din 
piață, iar o parte se retrag, 
așteptându-se ca prețurile 
să mai scadă, pentru a 
cumpăra mai ieftin.

Totuși, dincolo de 
motivele imediate, care au 
dus și, după cum arată 
piața, vor duce în 
continuare la căderea 
acțiunilor, există motive 
mult mai profunde, care țin 
de starea economiei.

“Principalii indicatori 
macroeconomici arată că 
situația economică nu este 
prea bună, iar ritmul 
reformelor este lent, deci 
investitorii nu văd de unde 
ar putea să vină creșterea 
sau profitabilitatea socie
tăților”, a spus Dumitrescu.

Un acord de împrumut in valoare de 5 milioane de dolari a 
fost semnat, la Banca Mondială, in prezența președintelui acestei 
bănci, James Wolfensohn și a președintelui României, Emil 
Constantinescu.

împrumutul, destinat unui program pentru copiii 
abandonați, este acordat pe un termen de 20 de ani, cu o perioadă 
de grație de cinci ani, având la bază nivelul dobânzii LIBOR. 
Costul total al proiectului este estimat la 29,5 milioane dolari, 
din care guvernul român va suporta 5,3 milioane dolari, diferența 
fiind acoperită din sumele primite ca ajutoare din partea 
guvernului Japoniei - 0,5 milioane dolari, USAID - 5,5 milioane 
dolari, a Fondului European al Copiilor -2,7 milioane dolari, 
PHARE - 0.5 milioane dolari, a Organizației Solidarite Enfynts 
Roumains Abandones (SERA) - 5 milioane de dolari si a altor 
organizații, precum și din împrumuturi acordate de către Fondul 
de Dezvoltare Socială a! Consiliului Europei -10,9 milioane dolari. 
Banii vor fi folosiți pentru îmbunătățirea serviciilor prestate de 
către instituțiile specializate în creșterea copiilor, crearea unor 
centre de coordonare și informare care să faciliteze comunicarea 
intre municipalitatea Bucureștiului și organizațiile 
neguvernamentale specializate in ajutorarea copiilor străzii și 
creșterea capacității de monitorizare a Departamentului de 
protecție a copilului.

După semnarea acestui acord, președintele Constantinescu 
a participat la o recepție oferită de președintele Băncii Mondiale 
la reședința sa.s.____ '____ '____ z

i RENEL - în imposibilitate 
■de a plăti constituirea 

stocurilor de combustibili
In condițiile in care 

creanțele agenților economici 
sunt de peste 6 600 miliarde 
lei. RENEL se ana in prezent 
Ir* imposibilitate de a plăti 
caastituirea stocurilor de 
combustibili pentru iarna 
'.008 - 1999. informează re-

Jc electricitate RENEL a 
ai <ns in situația ca In ultimele 
săptămâni să nu plătească 
sa'ariilc și obligațiile ce 
decurg din contractele 
încheiate cu diverși furnizori. 
Regia trebuie să-și asigure 
resurse financiare pentru 
achitarea obligațiilor față de 
bugotul de stat, (ață de 
furnizorii de combustibili și 
față de băncile care au 
acordat credite RENEL. In

vederea depășirii crizei 
financiare grave, RENEL a 
adoptat un pachet de 
măsuri cu caracter special, 
menit să reducă nivelul 
ridicat al creanțelor. în 
cursul lunii iunie s-a trecut 
la aplicarea acestor măsuri, 
însă rezultatele sunt sub 
nivelul preconizat. în topul 
marilor consumatori cu 
datorii față de RENEL sunt 
Sidex Galați cu 739 miliarde 
lei, Radet București cu 305 
miliarde lei, Ferom Tulcea 
cu 305 miliarde lei, 
Combinatul ■ de Oțeluri 
Speciale Tîrgoviște cu 223 
miliarde lei și Siderurgica 
Hunedoara cu 193 mili
arde lei.

Român condamnat în Statele 
Unite pentru contrabandă 

cu obiecte de cu it
Cetățeanul român rezident în Statele Unite Sebastian Zegrean, 

care a recunoscut că a făcut contrabandă cu obiecte de cult din 
Franța în SUA, a fost condamnat de un judecător federal american 
la trei ani de închisoare cu eliberare condiționată, informează RRA. 
Sebastian Zegrean a recunoscut că în decembrie 1996 a expediat 
ilegal din orașul francez Lille, la domiciliul său din Pensylvania, 
trei chivoturi pe care’ le-a declarat la vamă drept obiecte de altă 
natură, în valoare de 275 de dolari. Obiectele de cult, datând din 
secolele XVII și XIX, confecționate din bronz aurit, argint și email, 
au fost confiscate de oficialitățile vamale. în urma examinării cu 
raze X, obiectele au fost evaluate la 13.000 de dolari. Sebastian 
Zegrean cumpărase cele trei chivoturi din Franța, însă s-a dovedit 
că acestea fuseseră furate. Procurorii federali au ținut cont în 
pronunțarea sentinței de cooperarea lui Zegrean cu autoritățile 
franceze și americane pentru identificarea hoților. Autoritățile 
americane intenționează să returneze, cât mai curând, cele trei 
obiecte de cult bisericii de la care au fost furate._______________ .
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Jeunesses Musicales 
premiată la Festivalul 

European al 
Orchestrelor de 

Tineret
Orchestra de cameră 

| Jeunesses Musicales a 
a primit premiul I la Festivalul 
* European al Orchestrelor de I Tineret, desfășurat în 
| perioada 3-9 iulie, la Haga, în 

Olanda. Juriul format din 
personalități ale vieții 
muzicale internaționale 
precum Michael Tabachnik 
(Elveția), Lev Markiz (Rusia) 
și Roland Kieft (Olanda) a 
apreciat că orchestra 
românească este “cea mai 
omogenă, bine antrenată, cu 
un sunet minunat, un 
excelent pizzicato și cu un

li 
I! 
i 
I
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Fondul Proprietății de Stat

I 
I
I
I 
I
I 
h
I
I 
Ifoarte bun dirijor”.

Premiul acordat a inclus | 
și înregistrarea live a* 
concertului de gală și un" 
tablou al renumitului pictori 
olandez Jan Snoeck. Or-| 
chestra de cameră* 
Jeunesses Musicales,1 
formată în 1990 din elevi și I 
studenți între 16 și 25 de | 
ani, laureată a concursului* 
internațional de muzică de’ 
la Bydgoszcz (Polonia), al 
concertat în importante săli | 
din România, Austria,* 
Elveția, Franța, Germania* 
Danemarca și Olanda.
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ANUNȚ PUBLICITAR pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ

Fondul Proprietății de Stat cu sediul in str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Direcția privatizare 3, scoate la vânzare 
prin NEGOCIERE DIRECTĂ in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, 
95,27% din acțiunile Societății Comerciale “SUINPROD S.A. ORĂȘTIE", cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 1, Județ Hunedoara, cod 
fiscal R 3187222, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J/ 20/ 225/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate:
■ Creșterea șl ingrășarea porcinelor;
■ Creșterea șl ingrășarea bovinelor;
- Industrializarea cărnii de porc șl bovină.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 54475000 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 31843331 mii lei.
Profitul net la 31.12.1997: 229.441 mil lei

Structura acționarlatulul la data de 08/04/1998 este
Acționar 
FPS

Nr. acțiuni 
2076002

%
95,27

SIF - -
PPM 102998 4,73
Alții -
Total 2179000 100,00 *

Prețul de ofertă de vânzare este de 34030 lei/ acțiune, Iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 70646348000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a FPS intre orele 8-16 până in ziua precedentă termenului 

de depunere a ofertei, inclusiv.
Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 25000000 lei va fi achitat la casieria vânzătorului - sediul central din București sau in 

contul nr. 251100980900224 deschis la BRD - SMB. Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
■ copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (in cazul persoanelor fizice române/ străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Garanția de participare in valoare de 2119390440 lei se achită la BRD - SMB in contul 251100980900313.
Pentru persoanele fizice/ Juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE șl a garanției de participare se face in contul de 

devize convertibile deschis la BANCOREX nr.25110000000242300008 in USD, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
| României, la data achitării acestora.

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute in HG 55/1998, art. 27, prevăzute în Secțiunea C a 
I DOSARULUI DE PREZENTARE și ofertă, Inclusiv Planul de afaceri, închise în plicuri sigilate, la adresa menționată, până la data limită 
■ de 14.08.1998, ora 16,00.

Persoanele fizice/ Juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare in devize convertibile la cursul valutar 
| comunicat de Banca Națională a României la data semnării protocolului de finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanțil pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de garanție bancară valabilă 180 
de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind societatea comercială, la dl Popa Vlorel, tel. 3101693.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

I

http://www.sof.ro
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LEGILE LUI GOVCO O dansatoare, de, ewMjție, O alta dimensiune
Prima lege a lui Don 

Quijote
Fiecare dintre noi avem ne

voie de câte un Sancho Panza.

Legea perenității
Florile de hârtie se laudă că 

trăiesc mai mult.

Din ampla lucrare 
"Progresul zilelor noastre"

Singurătatea se simte mai 
abitir în aglomerație.

Extras din eseul "Nu sta 
pe loc"

Când alergi, și gândurile-ți 
aleargă mai repede.

Aria defulării
în timpul insomniilor, multi 

dintre noi devenim canibali.

Fiecare cu modestia lui
Lașitatea de a deveni cineva 

se luptă în mine cu orgoliul de-a 
rămâne un anonim.

©Găsesc notat printre hâr
tiile mele o strofă, amintind te- 
ribil-breugheliana "Parabolă a or
bilor": "Cuvintele trec strada / Ca 
șirul de orfani / De la Casa Co
pilului, / Fiecare cu pumnu- 
ncleștat / în haina celui din față / 
Cu singura grijă /De-a nu se 
pierde / Unul de altul". ©Ernst 
Jiinger - scriitorul care a murit 
recent, la vârsta de 103(1) ani - 
relatează în jurnalul său o vizită 
la cimitirul din Manila, unde odih
nesc 16.000 de soldați ameri
cani. Crucile sunt din marmură 
de Carrara, fiecare indicând nu
mele și data morții, în plus și un 
mic număr de ordine. N-au fost 
neglijați nici necunoscuții, pe 
crucea lor fiind scris: "AICI 
ODIHNEȘTE ÎN VENERATĂ 
GLORIE UN CAMARAD DE 
ARME ȘTIUT NUMAI DE 
DUMNEZEU". ©O curiozitate din 
imperiul poștei: cea mai mare 
carte poștală are lungimea de 6 
metri și lățimea de 3 metri. 
Această carte poștală uriașă i-a 
fost trimisă actriței Greta Garbo, 
în anul 1934, de un grup de ad
miratori... ©Am citit și ascultat 
zeci și zeci de păreri și luări de 
poziție în legătură cu "AFACE
REA ȚIGARETA II" (deși Diavolul 
mă trage de mânecă și-mi spune 
că-i vorba de "Țigareta 222"!). M- 
a impresionat în mod deosebit 
ceea ce spune - într-un interviu 
- actorul Nicu Constantin: "... 
acești golani, acești neoameni 
îmi repugnă. Nu te poți consi
dera om de conducere, atâta 
timp cât ajungi să te cobori, să 
ajungi borfaș. Dacă cineva crede 
că poate face ceva în bine pen
tru țară, dacă se consideră po

Din ciclul "Fii în pas cu 
timpul tău"

în ziua de azi e aproape 
stânjenitor să ai doar o pereche 
de coarne.

Din meandrele oratoriei

Nu că ar avea ceva de spus, 
dar ține morțiș să fie ascultat.

Viața ca o piesă de teatru

Uneori trăiesc doar dintr-o 
curiozitate de spectator. Ur- 
mărindL-mă pe mine, actorul.

Legea amăgirii

Dacă două linii paralele n-ar 
spera să se-ntâlnească-n infinit, 
ar refuza să mai fie paralele.

Din categoria "Și creatorii 
se admiră între ei"

Scriitorul, când îi place o 
carte scrisă de altul, trage o 
înjurătură.

trivit, înainte de a fi «uns» în 
funcție, ar trebui să spună, sub 
formă de jurământ, următorul 
lucru: «în cazul în care, pe 
parcursul mandatului meu, voi fi 
prins că nu servesc cu credință 
națiunea și poporul meu, să fiu 
împușcat.» Este o rușine ce se 
întâmplă, la ora actuală, în Ro
mânia". ©Preiau - via Radu 
Cosașu - o știre apărută în pre
sa franceză. O știre stranie, fru
moasă, tristă: pentru a împiedica 
prea lungile îmbrățișări și săru
tări de pe peron - care duc la 
întârzieri în traficul feroviar și 
circulația celor care merg la ser
viciu - consilierii laburiști au 
cerut ca în gara Warrington să 
se pună panouri pe care e barată 
silueta unui cuplu îmbrățișându- 
se, cu buzele gata-gata pentru 
un sărut..: ©YASUNARI KAWA- 
BATA (1899-1972) a fost primul 
japonez laureat al Premiului No
bel pentru literatură - în anul 
1968. Motivația juriului de decer
nare a premiului: "pentru măreția 
narativă cu care înfățișează e- 
sența gândirii japoneze". Autorul 
japonez a reușit să dea trans
parență de cristal impalpabilului 
sufletesc, eleganță tristeții și 
angoasei morbide, poezie și un 
parfum de strănietate detaliilor și 
peisajelor exotice. Undeva, în 
"Elegie", Yasunari Kawabata 
spune: "De mii de ani căutăm 
orbește să găsim, oriunde, mij
locul de a ne deosebi între miliar
dele de ființe ale universului, 
încercare zadarnică, egocen- 
tristă... Oare să nu fie asta cauza 
tristeții sufletului omenesc?".

Hie LEAHU

+ PULBERE DEȘTELE'^*

Una dintre cele mai vestite 
staruri hollywoodiene a anilor '40 
a fost Rita Hayworth, născută la 
17 octombrie 1918 în marea me
tropolă de pe coasta de Est, New 
York, într-o familie 
de dansatori. Pli
nă de grație, re
ceptivă la tot ce o 
învăța tatăl ei, 
ajunge la 16 ani partenera tatălui 
ei pe scenele cabaretelor.

Remarcată de vânătorii de 
talente, studiourile "Twentieth 
Century-Fox" o lansează cu "Un
der the Pampas Moon" (Sub lu
na din Pampas) - 1935, în regia 
lui James Tinling. Urmează pri
mul succes personal cu "Trouble 
in Texas" (Dansatoarea din Te
xas) - 1937, regia Ray H. Brad- 
burry.

Trece la "Columbia" și toarnă 
"Only Angels Have Wings" (Nu
mai îngerii au aripi) - 1939, regia 
Howard Hawks, cu Gary Grant 
pentru ca - "împrumutată"de 
MGM, să apară în comedia mu
zicală "Susan and God” (Susan 
și D-zeu) - 1940, regia George 
Cukor.
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Sonet cu cobră j
Distinsă și iubită muză, ,
Observ, uimit, de-o vreme-ncoace
Că orice fac nimic nu-ți place '
Și-n general ești cam mofluză...

I
Crezi că Guvernu-i prea rapace, ,
Că nu mai are nici o scuză,
Că, disculpându-se, se-acuză
Punând marasmului capace?

I
Afirmi că totu-i interese
Făcând-o permanent pe sobra...
Dar nu vezi că se fac progrese?

...Și-om vinde motoreta "Mobra", ’
Și-un sfert din țară, pe alese, ,
Și-ți iau elicopterul "COBRA"!

Dumitru HURUBĂ 
_________________________________________________ S

Dând dovadă de calități ac
toricești deosebite, obține un alt 
mare succes personal cu "The 
Strawberry Blonde" (Roșcovana) 
- 1941, în regia lui Raoul Walsh, 

cu James 
Stewart.

Se bucură 
de o mare po
pularitate, da

torită comediilor muzicale "You 
Were Never Lovelier" (N-ai fost 
niciodată mai frumoasă) - 1942, 
regia William A. Seiter, alături de 
Fred Astaire și "Cover Girl" 
(Modelul) - 1944, regia Charles 
Vidor, cu Gene Kelly.

în anii '50-'60, apare - printre 
altele, în "Pal Joey" (Prietenul 
meu Joey) - 1957, regia George 
Sidney, "Circus World" (Lumea 
circului - 1964, regia Henry 
Hathaway, alături de John 
Wayne. Ultima apariție pe ecran, 
"The Worth of God" (Mânia lui D- 
zeu)- 1971, regia Ralph Nelson. 
S-a stins din viață la 15 mai 
1987, la New York.

Adrian CRUPENSCHi

Eram eu, undeva mai sus 
de mine însămi și mă priveam 
adormită, dar nu prea mult timp 
căci o lumină puternică mă 
chema și parcă mă atrăgea 
precum un magnet uriaș. Pot 
spune că zburam,sau mai e- 
xact mă îndreptam cu repezi
ciune spre acea minunată lu
mină. îmi era bine și îmi era 
bucurie în suflet... Eram atât de 
ușoară și puteam să zbor fără 
nici un efort spre lumină căci 
eram doar un glob luminos și eu 
îndreptându-mă, dorindu-mi să 
mă contopesc cu lumina cea 
mare și fericirea creștea cu mic
șorarea distanței dintre noi. Era 
atât de ușoi’ și atâta fericire... 
Libertate, bucurie, fericire...

Zburând am ajuns într-un 
loc luminos și lumina venea de 
pretutindeni fără a fi o sursă 
anume. Eram atât de fericită 
acolo... Din lumină m-au privit 
ochii triști ai unei ființe și am 
simțit o imensă rușine pentru 
toată bucuria ce o simțeam, îmi 
era rușine pentru fericirea mea,

© - Auzi ce scrie în ziar:
"în America a fost condamnat la 
doi ani de închisoare un bărbat 
căsătorit cu patru neveste..."

- E o pedeapsă sau e pentru 
odihnă?

© După o ceartă, între doi 
soți se instalează o liniște apă
sătoare. Intr-un târziu, soția, 
zărindu-și soțul parcurgând cu 
atenție paginile unui ziar cu a- 
nunțuri matrimoniale, îl întreabă 
ce citește cu atâta interes:

- îți caut un alt soț!

© Doi crescători de papa
gali se întâlnesc după o lungă 
perioadă de timp.

- Ce-ți mai face frumosul 
papagal?

- O, nu mă întreba! După ce 
m-am căsătorit a murit.

- Doar n-a fost gelos?!
- Nu, numai că nu a mai 

ajuns să scoată un cuvânt din 
cauza neveste-mii...

© - Ginerele meu e o ființă 
atât de bună, se mândrește soacra 
lui Pândele într-un grup de vecini.

- De ce? întreabă unul dintre 
ei.

- Mă duce pretutindeni...
- Asta-i drept, răspunde 

Pândele, dar de pretutindeni 
găsește drumul spre casă...

© - Nea Pândele, de ce ți- 
ai lăsat barbă?

- Ca să nu-și dea seama 
vecinul cât de mult seamănă fiul 
său cu mine... 

rușine că mi-am părăsit corpul. 
Simțeam dezamăgire în ochii 
aceia blânzi ce mă priveau cu 
multă iubire și căiJură. Rușine, 
regret și dorința de a rămâne în 
lumină, în acea altă dimen
siune, a fericirii veșnice... și

ochii ce mă priveau cu atâta 
blândețe și eu care nu vroiam 
să produc dezamăgire în pri
virea lor senină...

Ca un fulger ce coboară din 
înălțimi m-am reîntors în întu
neric... Apoi la un timp neștiut 
am deschis iar ochii trupești 
văzând pereții albi și auzind iar 
glasuri omenești. Am revenit 
printre voi. Născându-mă a do
ua oară pentru viață. Uneori mi- 
e dor de acea altă dimensi
une... Dar știu că într-o zi mă 
voi întoarce acolo. Eu știu dru
mul! Există!

ina DELEANU

© Un funcționar s-a trezit 
devreme, a mâncat, și-a aprins 
țigara, și-a făcut o cafea și a 
început să citească ziarul... Soția 
îl întreabă:

- Azi nu te duci la serviciu?
- La dracul - spune el, să

rind de pe scaun.
Credeam că sunt deja la ser

viciu!

© Doi colegi de slujbă se 
întorc spre casă.

Superstițios, colegul mai în 
vârstă își prinde nasturele de la 
haină când se întâlnesc cu un 
hornar.

- Vă știam om serios. De 
când credeți că homarul vă adu
ce noroc? îl întreabă celălalt.

- De când mi-a fugit nevasta 
cu un hornar!

© Un vânător se plimba cu 
băiețelul său pe stradă. La un 
moment dat băiețelul salută un 
trecător, iar tatăl său îl întreabă:

- Cine a fost omul ăsta?
- Un ecologist.
- Ecologist?
- Da. De câte ori mergi la 

vânătoare vine la noi și-o întreabă 
pe mama: "E curat aerul pe-aici?"

© - Ești mulțumită cu Cos- 
tel, o întreabă pe tânăra soție 
mama sa.

- Mamă, fii sinceră, tu ai fi 
mulțumită cu un soț care la nu
mai o lună de la nuntă ar fi încor
norat?

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU
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ORIZONTAL: 1) Trecut indu
bitabil în eternitate; 2) Semnal 
sonor folosit la stop - Puncte în
semnate care figurează în orice 
acord (sg.); 3) Cu mușchii la sto
mac dezvoltați - Limbă servită la 
masă; 4) Dă de gol pe cei cu 
cioara vopsită - Obâtșii sfinte 
pentru pământeni (dim.); 5) Ma
rea uscată unduind valuri verzi - 
Intrare prin efracție la șefi!; 6) 
Primul titlu obținut în știință! - 
Oameni de jos sfidând înălțimile; 7) 
Chemarea părților la o confruntare 
(sg.) - îmbrăcat mereu în salopetă; 
8) Copt în suc propriu - Unsoare 
consistentă pentru funcționare; 9) 
Te ajută să te simți în largul tău - 
Prins cu ață de cămașă; 10) Re
marcată în probele de rezistență.

"\Z
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VERTICAL: 1) Pregătit pentru o intervenție 
tăioasă; 2) Gen de momeală pentru somn - 
Goluri de valoare marcate cu finețe; 3) Smoc din 
fire la paradă - Vine ultimul la slujbă; 4) Pretabil 
la a se descoperi odată - (Manuale pentru evi
tarea derivei (sg.); 5) Consemnări la ceea ce 
lipsește! - Apărut în urma unei combinații alb- 
negru; 6) Descoperitor al forței aburilor - Talie rigidă 
de regină!; 7) Consemnat cu lipsuri... omenești - 
Rămas fără nici-o replică; 8) Exprimă unitatea unei 
formații - Primele jocuri la dublu mixt; 9) Acordă 
asistență fiarelor cu coarne - Vin mai târziu la 
masă; 10) Realizează un acord desăvârșit.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului "FAIR-PLAY" apărut | 

în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) PACAT-OSTI; 2) AVA-EPITET; 3) .j 

COSASI-ANI; 4) TC-FILET-T; 5) ANA-ARIPA;6) [ [ 
ITARI-ECI; 7) V-CANAT-RA; 8) ACE-ANINAT; 9) 11 
ROLURI-ITA; 10) EȘEC-NIMIC. [ Z

AIATÎPI2MUTÂ2/

II

Controlul 
poziției:
Alb:’ Ra5, Df3, 

Ca7, Cb5, p:a4
Negru: Rc4, p:d6 
Soluția proble
mei din nr. tre
cut:
1. Dh8, Cd2
2. Dh1 mat

ii

1. ... Ch2
2. Da1 mat
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233588, 092 281299• Vând teren intravilan 9,5 ari, 
Vețel (Vulcez), stupină, casă, 
Mintia 150 A, 70.000.000 ne
gociabil (8694)

• Vând loc de casă cu fundație 
și grădină, str. Decebal nr.20. 
Tel. 770933 (7212)

•Vând casă Ilia. Tel. 218771 
sau str. Libertății, nr.3 Ilia (3489)

• Vând 2 case în Bobâlna, 
preț 50.000.000 și respectiv 
100.000.000 lei, negociabil. Tel. 
730228 (8668)

• Vând apartament 2 camere, 
Micro 15. Tel. 626723 (8691)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, zona pieței. Tel. 
214643 (9112)

• Vând apartament 3 camere, 
Brad. Vând garsonieră Deva. 
Tel. 626964 (3494)

• Vând autocamion SRD, în 
stare perfectă de funcționare. 
Tel. 218773 (9047)

• Vând Dacia 1310, stare 
foarte bună, preț negociabil. Tel. 
215928, orele 8-12,17-21 (8699)

• Vând tractor U 650 înma
triculat, an fabricație 1991, 
2000 ore funcționare, remorcă 
auto 5 tone și 0,5 tone. Tel. 
224754, 092 341439 (8459)

• Vând Dacia 1310, 1982, 
mașină cusut Nicoleta, nouă, 
tel. 247346 (7888)

• Vând mașină cusut marca 
Singer, stare foarte bună. Tel. 
213761, orele 18-20 (7734)

• Vând vacă 4 ani și vițel de o 
lună. Informații str. Livezilor, nr. 
10, Deva (9101)

• Vând cadă baie din fontă, 
nouă, preț avantajos. Tel. 
621676 (9109)

• Vând urgent set tobe, 
negociabil. Tel. 625038 (3495)

OFERTE DE . 
SERVICII

• Instalez interfoane scară, în 
rate. Tel. 624055, după ora 18 
(8657)

• Angajăm șoferi distribuitori 
pentru produse alimentare, cu 
garanții materiale solide. Tel. 
262262, 094 525225 (8675)

• Execut zugrăveli-vopsitorii 
de calitate, la prețuri avanta
joase. Tel. 624617, dimineața 
(8692)

• Montez ieftin gresie, faianță, 
parchet, tapet, zugrăvesc. Tel. 
624195 (9105)

• Expert contabil țin evidență 
contabilă pe calculator. Tel. 
223702 (9108)

• Firma Joyce-Zass România 
angajează șofer, categoriile B, C 
și E. Informații la tel. 054/241800, 
241700 sau la sediul firmei, bdul 
Eroilor, bl.36, ap.29, Orăștie. (7892)

• Uzina Mecanică Orăștie 
organizează concurs în data de 
20.08.1998, ora 8, pentru ocu
parea postului de șef stație apă. 
Condiții: specialitatea biolog sau 
biochimist. Vechime minimum 5 
ani. Relații suplimentare la ser
viciul RURS, tel. 241040, int. 233, 
257. (7895)

S.C. SCORPION COMPANY SRL HUNEDOARA 
vinde prin depozitele situate in Hunedoara, 

str. C-tin Bursan, nr. 1 (centrul vechi) și 
Standul Nr. 1 Sîntuhalm - Complex EUROVENUS, 

următoarele produse:
V PUI import - 19-500 lei/kg
V PULPE PUI import- 22.000 lei/kg 

prețurile includ TVA
V ARIPI import
V TACÂMURI import
V FICAT PUI import
V MEZELURI import
J ULEI import și indigen
V ZAHĂR

PREȚURI FĂRĂ CONCURENȚĂ!
La cantități ce depășesc 1000kg, prețurile sunt negociabile. 

Relații la tel. 717439, 712611, 718293, 
zilnic între orele 8.00-17.00.

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în Mintia, 

zona Mureș, platforma Casa Agronomului, 
vinde pui de carne zilnic, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484.

SC SARMINITEX SA DEVA
vinde la licitație următoarele mijloace fixe:

E> Autocamion RABA 10t, izotermă cu cabină 
dublă;

E> Cântare BALANȚA SIBIU cu cadran de 500 kg;
E> Rafturi metalice cu polițe de lemn.
Licitația va avea loc în fiecare zi de vineri a săptă

mânii la ora 11,00, începând cu data de 24.07.1998.
Relații suplimentare la telefon 223320, int. 106.

SC AVICOLA DEVA -

r— ~ iLa Jumătatea lui '98 Jandarmii spun:

Misiunile au fost
executate, dar...

Unitatea noastră are un 
rol bine determinat în cadrul 
Jandarmeriei Române, 
având ca arie de cuprindere 
județul Hunedoara. împre
ună cu celelalte forțe abili
tate ale statului își aduce 
contribuția la menținerea 
unui climat de ordine, pentru 
buna desfășurare a Vieții e- 
conomice și sociale în județ.

Misiunile permanente și 
temporare pe care le exe-

să asigure dotarea 
necesară.

Doresc să scot în eviden
ță cooperarea cu celelalte 
instituții ale M.l. din județ, ale 
M.A.P.N., instituțiile descen
tralizate, primăriile Deva, 
Hunedoara, Orăștie, Simeria 
și nu în ultimul rând Prefec
tura județului Hunedoara.

Pe linia desfășurării acti
vităților ne confruntăm cu 
multe probleme în special la

Contribuții la menținerea unui climat de ordine

• Vând mașină de brodat 
respete. Tel. 039/611134. (OP)

• Vând mașină înghețată 
Carpigiani și Nenteoseat, Ha
țeg, str. T.VIadimirescu, 10, tel. 
777350 (7213)

• Vând combină Class, masa 
3 metri, cu cabină, Orăștie, tel. 
241500. (7896)

• Vând fax Sharp, xerox de
fect, TV color, videorecorder, 
computer personal 386, telefon 
portabil, scaner A4. Prețuri 
negociabile. Tel. 711063 (8706)

• Vând mașină înghețată, 
Carpigiani, preț avantajos. Re
lații la tel. 094/583142 (7214)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Isac Marius Cristian. îl 
declar nul. (8707)

• Pierdut legitimație serviciu 
pe numele Fîță Nicolae Daniel. 
O declar nulă. (8705)

•^COMEMORĂRI

• Soția Victoria, fiica Ma- 
rioara, împreună cu familia 
anunță că se împlinesc 6 săp
tămâni de la decesul dragului 
lor

JIROSIOSIF

Comemorarea, azi, 18 iu
lie 1998. (9261)

DECESE

MINTIA
J

Produce șt oferă > 
consumatorilor > 

din județul / >
nostru și din 
țară cantități 
nelimitate de 

came depasăre.

Calitate excepțională; 
Sortimente diversificate; 
Cele mai accesibile prețuri;

* Facilități la plată: la 7 zile 
pentru cantități peste 5 tone;
> Livrare zilnic, inclusiv sâm
băta.

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE $

• Schimb apartament 4 ca
mere, cu apartament două ca
mere, Simeria. Tel. 216182, 
260096 (9118)

• Corpul profesoral al Li
ceului Pedagogic "Sabin Dră- 
goi" Deva este alături de colega 
Viorica Bulz la greaua pierdere 
a mamei sale. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! (9114)

Informații suplimentare la telefoanele 054/ 
215884, 216120, 215622 sau la sediul firmei.V . . . .

Corpul Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați, Filiala Hunedoara-Deva, str. Libertății, 

bloc L4 mezanin, telefon 214658
Amintește membrilor săi că în conformitate cu art. 159 din 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a CECCAR, cotizația anuală se 
plătește în două tranșe egale, respectiv la finele trimestrelor I și II.

Orice membru al corpului poate cere în scris încetarea provizorie de a 
mai face parte din Corp, arătând motivele și data de la care dorește acest 
lucru (art. 100)

Consiliul Filialei CECCAR Hunedoara este obligat să aplice prevederile 
art. 134 din regulament, respectiv să suspende dreptul exercitării profesiei 
pentru membrii care nu-și achită obligațiile față de CECCAR.

Informații suplimentare la telefon 214658 sau la sediul filialei.

NUTRIENTUL.

VREMEA
Vremea va cunoaște un curs de ameliorare. 

Temporar, cerul va mai fi noros și e posibil să plouă. 
Cantitățile de apă nu vor mai fi la fel de însemnate. 
Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor 
încadra între 8 și 16 grade, iar maximele între 18 și 28 
de grade.

r
| organizează sâmbătă, 18 iulie, ora 21,00, în fața Casei de Cultură Deva,
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LINK ROMANIA
CONCERT EXTRAORDINAR

Muzică creștină modernă, susținut de formația rock BBH - Belfast, 
Irlanda.

Vă
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VINDE 
din producție proprie 

1 Pui 
^calitatea I 

xjwwSf Greutate medie

ia prețui de 15.900 lei/kg

Carcasă și 
preparate 
din porc

Căutăm distribuitori de nutrețuri 
concentrate și conoenlrate furajere 

Informații la tel: 059-370.603;
059/370.572; 059-453.051

Liceul Teoretic 
Hațeg 

anunță licitație 
pentru lucrări de 
reparații curente 

și igienizări.
Licitația va avea 

loc în data de 
3.08.1998, ora 

10, la sediul 
liceului.

cutăm au avut și au un ca
racter complex și diversificat 
derulându-se în conformi
tate cu prevederile legilor și 
regulamentelor militare în 
vigoare, comanda unității 
implicându-se activ în toate 
laturile activității, reușind să 
imprime un stil de muncă 
participativ și dinamic, favo
rabil îndeplinirii misiunilor 
și atribuțiilor ce revin unității.

Misiunile noastre în
seamnă paza și apărarea 
unor obiective administra
tive, economice și.financi
are, transportul de valori la 
sucursalele județene ale 
BNR, BCR, Banc Post, 
Banca Agricolă, Bankcoop, 
BRD, asigurarea ordinii pu
blice în municipiile Hune
doara și Deva, asigurarea 
ordinii publice în stațiile CFR 
Simeria, Simeria Triaj și 
Hunedoara precum și pa
trularea trenurilor de călători.

în primele 6 luni ale 
acestui an s-au efectuat 390 
patrulări pe trenuri de per
soane, 368 patrulări în stații 
și triaje CF, au fost reținuți 8 
urmăriți general și 7 prinși 
în flagrant, fiind aplicate 144 
de amenzi în valoare de 
aproximativ 26.000.000 lei.

în afara misiunilor per
manente amintite, jandarmii 
unității execută și misiuni 
temporare, în cooperare cu 
poliția participând la asigu
rarea desfășurării normale 
a 20 manifestări sportive, 2 
mitinguri și executarea a 4 
razii și acțiuni polițienești.

Pentru rezolvarea cu 
succes a acestor misiuni 
complexe, un accent deo
sebit este pus pe pregătirea 
diversificată a cadrelor, a- 
ceasta cuprinzând atât cu
noștințe socio-umane, mili
tare și de specialitate, cât și 
deprinderi bine formate la 
pregătirea militară,-fizică și 
de specialitate. Un interes 
deosebit îl acordăm și pre
gătirii specifice a militarilor 
angajați pe bază de con
tract, care constituie o cate
gorie de bază în unitatea 
noastră.

De asemenea, să nu ui
tăm militarii în termen care 
în timp scurt reușesc să-și 
însușească deprinderile ne
cesare pentru îndeplinirea 
misiunilor încredințate.

Toate aceste activități n- 
ar putea să se desfășoare 
în condiții bune dacă nu ar fi 
asigurat sprijinul.logistic. în 
ciuda bugetului de auste
ritate, ofițerii și subofițerii 
specialiști reușesc, datorită 
priceperii și efortului depus,

obiectivele economice pe ca
re le asigurăm cu pază. Deși 
relațiile cu beneficiarii de pa
ză de la aceste obiective sunt 
foarte bune, totuși aceștia au 
debite foarte mari față de uni
tatea noastră, pentru serviciul 
de pază pe care îl prestăm 
conform hotărârilor de guvern. 
Aceste debite se cifrează la 
peste 147,5 milioane de lei la 
S.C. Chimica S.A., 818 mili
oane la S.C. Rompiro S.A. și 
828 milioane lei la Uzina Me
canică Orăștie, totalizându-se 
1.794.085.000 lei. Acestea se 
datorează în principal efec
telor negative ale blocajului 
economico-financiar, lipsei de 
comenzi pentru unitățile eco
nomice, dar uneori nepăsării 
manifestate de forurile tute
lare superioare ale întreprin
derilor respective și chiar 
conducerii obiectivelor în ca
uză. La ora actuală am înche
iat noile contracte de prestări 
servicii cu toți beneficiarii de 
pază, mai puțin S.C. Rompiro 
S.A., din cauza beneficiarului 
care are motive subiective.

Pe lângă multitudinea 
misiunilor pe care le are de 
executat unitatea noastră 
(nu trebuie deloc neglijat 
faptul), militarii au participat 
în lunile iunie și iulie la ac
țiuni privind limitarea efec
telor inundațiilor și ajuto
rarea populației din zonele 
calamitate ale județului. Ast
fel, în zilele de 16-17 iunie, 
efective de militari în termen 
au desfășurat acțiuni de pro
tejare a unor diguri în loca
litățile Orăștie, Aurel Vlaicu, 
Gelmar și evacuarea bunu
rilor din locuințele inundate.

De asemenea, în spiritul 
solidarității care caracte
rizează corpul jandarmeriei 
române, cadrele și militarii 
angajați pe bază de con
tract din unitate au strâns 
suma de 790.000 lei și a- 
proximativ.200 kg îmbrăcă
minte și încălțăminte care 
au fost donate unor familii 
din Rapolt, Bobâlna, Tur- 
daș, Pricaz, Orăștioara de 
Sus, Costești. în total 69 de 
familii, totalizând 286 de 
persoane.

în această inițiativă am 
fost sprijiniți și de câdre mili
tare din unitățile de jan
darmi Timișoara, Reșița, 
Arad și Lugoj, care au asi
gurat aproximativ 1000 kg 
îmbrăcăminte și încălță
minte în valoare de peste 
2.000.000 lei.

Cpt. Robert VÎȚĂ, 
ofițer specialist, U.M. 0451 

Deva
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COOPERATIVA DE CONSUM NU ȘIA SPUS ULTIMUL CUWNT'
DAR CÂND Șll VA SPUNE OARE? Viitorul foitei de muncă

r ® Se închid magazinele unul după altul. ® Unde ne | 
sunt frizerii. ® Privatizații câștigă teren, ceea ce nu-i i 

, deloc rău. ® Revenim ia întrebarea din titlu._________  \

Spunea cineva - chiar în 
ziarul nostru, cum că rețea
ua cooperației de consum, 
cooperația sătească mai 
pțecis, încă nu și-a spus ulti
mul cuvânt. Nu îl contrazi
cem și nu-i comentăm afir
mația. Merită evidențiat faptul 
că acolo unde există pre
ocupare sistemul de comerț 
cooperatist își dovedește via
bilitatea, se adaptează tot 
mai mult situației actuale, se 
mulează tot mai bine pe sa
tisfacerea cerințelor de con
sum ale populației.

Drept pilde în sprijinul a- 
firmației de mai sus am pu
tea consemna Consumcoop 
Orăștie, Dobra, Geoagiu, Ilia 
ș.a. Ultima din cele trei a în
cheiat anul 1997 cu un profit 
brut de 100 milioane lei și se

r Programul 
privatizării in 

1998
Programul actualizat de pri

vatizare a societăților comer
ciale pentru 1998 aprobat de 
Guvern prevede o ofertă de 
privatizare de 2800 de societăți 
comerciale, din care se esti
mează ca până la sfârșitul anu
lui să fie vândute acțiunile de la 
1200 de societăți comerciale.

în program au fost introduse 
patru societăți naționale, rezul
tate din transformarea unor regii 
autonome, pentru două din ele 
fiind deja elaborate studii de fe
zabilitate privind desprinderea și 
privatizarea totală sau parțială a 
unor activități componente.

Rafinăriile 
^romanești, un 
cui în coasta TMI

Problema închiderii rafină
riilor a constituit singura diver
gență între Ministerul Industriilor 
și Comerțului și delegația FMI, în 
cursul vizitei recent încheiate.

"România are o capacitate 
de prelucrare de peste 30 mili
oane tone anual, iar nevoiie 
sunt de 10 milioane de tone. Ne- 
gociatorul-șef, Poul Thomsen, a 
sugerat închiderea capacităților

Scrisoare deschisă către 
realizatorul și invitații emisiunii 
postului de televiziune PRO TV 
Deva, din 10 iulie 1998.

O emisiune tendențioasă și 
părtinitoare având o singură 
țintă - dezinformarea opiniei 
publice, denigrarea firmei S.C. 
Coratrans S.A. Deva și a sem
natarului acestei scrisori.

O primă întrebare se impune: 
De ce realizatorul și moderatorul 
emisiunii n-a invitat administra
torii firmelor S.C. Coratrans S.A. 
și S.C. Corvintrans S.A., ci numai 
pe președintele asociației deți
nătorilor de microbuze în per
soana d-lui Cristea Dorin?

Pentru că, realizatorul n-a 
dorit ca opinia publică să cu
noască părerera ambelor părți 
și așa zisul "conflict" privind 
transportul călătorilor pe traseul 
Deva-Hunedoara.

Domnul Cristea Dorin și-a 
prezentat în emisiune magistral 

preconizează un profit impor
tant și pe 6 luni din 1998. Con- 
sumcoop Orăștie își moder
nizează și-și diversifică activi
tatea punând-o în acord cu 
pretențiile cumpărătorilor și 
clienților. Consumcoop Geoa- 
giu a trecut cu curaj la siste
me moderne de comerț, cum 
ar fi precomanda, încheierea 
de contracte cu producătorii 
agricoli ș.a.' Unitatea din Do
bra se apropie tot mai mult de 
pretențiile oamenilor apelând 
la transportul la domiciliu al 
mărfurilor solicitate, fiind pre
zentă la toate evenimentele 
culturale ce au loc în zonă ș.a.

Exemplele de genul celor 
de mai sus ar fi mai multe, 
dar ne oprim aici punctând 
din nou că, într-adevăr, coope
rația de consum nu și-a spus

excedentare”, a precizat Radu 
Berceanu.

Ministrul spune că aceste ca
pacități pot fi privatizate, iar cum
părătorii vor putea, pe banii lor, să 
facă eficiente rafinăriile românești.

Salariul real
Datorită deteriorării puterii 

de cumpărare a populației, veni
turile din salarii, în termeni reali, 
au scăzut cu 27% în 1997 față 
de anul precedent, în condițiile în 
care salariile au crescut datorită 
indexărilor, majorărilor și com
pensărilor.

Pentru a compensa lipsurile, 
românii au căutat surse supli
mentare de venituri prin diferite 
activități lucrative sau o pro
tecție socială sporită.

Turiști străini in 
România

Numărul turiștilor străini care 
au vizitat România în primul tri
mestru al lui 1998 a scăzut cu 
circa 10% față de aceeași peri
oadă a anului trecut, în timD ce 
numărul românilor care au plecat 
peste graniță în aceeași peri
oadă a crescut cu 27,5%.

Din cei peste 850.000 vizitatori 
străini sosiți în România, numai 
4,1% au venit cu afaceri, 58,2% 
pentru concedii de odihnă, 24,7% 
s-au aflat în tranzit și respectiv 
13% au fost însoțitori. lA.K.Oă

"principiile proprii" privind demo
crația și economia de piață, prin
cipii acceptate și accentuate de 
moderatorul emisiunii.

Am să mă explic.
Legile și reglementările, care 

nu corespund intereselor dom
nului Cristea Dorin și partenerilor 
săi, au fost elaborate de "func
ționari mahmuri și idioți" și nu tre
buie respectate (Ordonanța Gu
vernului României nr. 44/1997 și 
Ordinul Ministrului Transporturilor 
nr. 527/1997).

Mi se pare mai grav faptul că 
domnul Cristea Dorin și-a găsit 
susținători acerbi ai acestor prin
cipii în reprezentanți ai Primăriilor 

ultimul cuvânt. Dar, în multe 
zone ale județului asistăm la 
continua degradare a rețelei 
comerciale ce are pe frontis
piciu inscripția "Coop". Se în
chid magazinele unul după 
altul. Sigur, asemenea feno
men este mai frecvent în sa
tele îndepărtate, dar în ultima 
vreme a coborât, ca să zicem 
așa, și în satele de reședință a 
comunelor, lată câteva exem
ple concrete din multele la 
care am putea apela spre a 
fundamenta cele spuse mai 
sus.

în centrul comunei Sarmi- 
zegetusa, la parterul blocului 
de locuințe funcționau - până 
cu câtăva vreme în urmă - o 
frizerie, o librărie și o cofe
tărie. Primele două s-au închis 
din felurite pricini. Prima de
oarece frizerul a plecat cătană 
și încă nu i s-a găsit un înlo
cuitor. Librăria, probabil, fiind
că nu era rentabilă.

Declarații de impozite și taxe

Traian BONDOR

în caz de inactivitate a unei 
societăți comerciale de orice tip. 
inactivitate ce a fost anunțată or
ganelor fiscale și înscrisă în re
gistrul comerțului, regimul de decla
rare derogatoriu constă în depu
nerea de declarații de impozite și 
taxe astfel:

Impozitul pe profit - (de
punerea se face anual)

- se face prin depunerea de
clarației de impunere pentru anul 
fiscal expirat, până la termenul 
prevăzut pentru depunerea bilan
țului contabil, cu excepția situației în 
care plătitorul obține, într-o peri
oadă pentru care este obligat, 
potrivit ieg'i, să depună declarație, 
venituri financiare sau excep
ționale mai mari de 10 milioane lei 
In acest caz, pentru perioadele în 
care s-au obținut aceste venituri, 
declarațiile vor fi depuse la terme- 

S.A-
str. 22 Decembrie, nr. 118, Deva, Jud. Hunedoara

municipiilor Deva, Hunedoara și ai 
Prefecturii Județului.

S-a dezbătut pe larg în emi

"GHICI CINE BATE LA UȘĂ?"

siune poziția "de monopol" a fir
melor de "stat" S.C. Coratrans S.A. 
și S.C. Corvintrans S.A., ceea ce 
după părerea participanților con
travine principiilor liberei concu
rențe.

Se impune o precizare: S.C. 
Coratrans S.A. este o societate 
pe acțiuni cu capital integral privat, 
iar la S.d. Corviptrans S.A. acțio

în satul de reședință a 
comunei Brănișca, Consum- 
coop Deva avea un magazin 
mixt și un bufet. Tot din pri
cină de nerentabilitate s-au 
închis, iar spațiile au fost în
chiriate, prin licitație, unui 
întreprinzător privat care a 
amenajat aici un bar - prin 
care se desfac și produse 
alimentare și un disco-bar.

Se știe că există la sate o 
concurență tot mai ascuțită 
între comerțul cooperatist și 
cel particular. Treaba asta 
nu poate fi considerată rea 
și este în folosul cumpără
torilor din mediul rural ce au 
dreptul să opteze pentru una 
sau alta din cele două sis
teme. Dar ne întoarcem la 
afirmația referitoare la ulti
mul cuvânt al cooperației de 
consum. Când și-l va spune 
oare?

nele legale aplicabile regimului nor
mal de declarare

TVA și accize (depunerea 
■ se face anual)

- depunerea se va face până 
la data de 25 ianuarie' a anului ur
mător, pentru anul expirat, cu ex
cepția situației în care plătitorul 
depune cerere de rambursare. în 
acest caz, se aplică prevederile 
legale privind regimul normal de 
declarare.

Celelalte declarații de 
impozite și taxe

- vor fi depuse la termenele 
prevăzute de legislația în vigoa
re. Regimul de declarare obliga
torie se aprobă de organul fis
cal în a cărui evidență este înre
gistrat plătitorul pe baza unei 
cereri formulate de acesta.

Ina JURCONE

narul principal este F.P.S.-ul.
Stimați domni, libera con

curență există până când o firmă 

câștigă un serviciu scos la licitație 
de cel în drept, respectiv libera 
concurență a existat până când 
Serviciul Rutier a scos la licitație 
traseul Deva-Hunedoara. După ce 
licitația (admisă pe criterii bune 
sau rele, dar valabile) a fost câș
tigată de una din părți, câștigătorul 
are poziție de monopol. Toate or
ganele îndreptățite prin lege tre

actualmente ocupată
Ieri a avut loc la sediul Pre

fecturii o întâlnire organizată de 
Comisia Consultativă de Dialog 
Social - la solicitarea Filialei 
județene CNS Cartel ALFA - pe 
tema "Rata ridicată a șomajului, 
viitorul forței de muncă actu
almente ocupată, supusă riscu
lui disponibilizării". La manifes
tare au participat parlamentari 
hunedoreni - dnii Doru Gaița, Du
mitru Ifrim, loan Giurescu și 
Gheorghe Ana, dl Pompiliu Bu- 
dulan, prefectul județului, dl 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean, dl Nicolae 
Segesvari, subprefectul jude
țului și președintele Comisiei 
Consultative de Dialog Social, 
reprezentanți ai Camerei de Co
merț și Industrie, ai Direcției Ge
nerale Județene pentru Muncă 
și Protecție Socială ș.a.

Participant» la întâlnire - biroul 
executiv al Filialei județene a CNS 
Cartel Alfa, lideri ai sindicatelor 
afiliate cartelului, directori ai so
cietăților comerciale din metalurgie 
- au dezbătut, în cadrul unui dialog 
adeseori înverșunat, starea ac
tuală a metalurgiei hunedorene - 
foarte precară - ca și perspec
tivele ei în cadrul programului 
Guvernului de restructurare și 
privatizare a acesteia.

Hotărârile de partid sunt obligatorii 

și pentru... Cataramă!
Conferința de presă desfă

șurată ieri la sediul PNL Hune
doara - Deva a adus în prim plan 
problemele discutate în cadrul 
ședinței Consiliului Național al 
Partidului din 2 iulie - ședință 
unde s-a adoptat propunerea de 
modificare a Constituției precum 
și a unor legi organice cum ar fi 
cea a alegerilor generale și lo
cale, unificarea cu PL, precum 
și aprobarea proiectului privind 
sancțiunile ce vor fi aplicate par
lamentarilor PNL ce lipsesc de la 
ședințele parlamentului.

în cadrul întâlnirii de ieri s-au 
mai făcut referiri la cazul Cata
ramă - exprimându-se față de 
situația creată opinia că fiecare 
membru al partidului trebuie să 
se supună hotărârilor partidului, 
nu să promoveze o politică dic

.......... ............. .... ............ -y
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buie să ocrotească poziția câști
gătorului, ca nimeni să nu con
turbe serviciul câștigat.

Din păcate, asociațiile S.C 
Coratrans S.A. și S.C. Corvintrans 
S A., cu toate că au câștigat legal 
licitația pentru traseul Deva-Hune
doara, sunt conturbate de trans
portatori perdanți (microbuze), 
sub îngăduitoarele priviri ale orga
nelor împuternicite să urmărească 
aplicarea și respectarea legilor 
statului de drept.

Mi s-a părut de tot râsul inter
venția telefonică a unui cetățean 
care, în prima fază, a afirmat că n- 
a călătorit niciodată cu autobuzele 
S.C. Coratrans S.A. Deva, ca ime

în cadrul întâlnirii s-a subliniat:
• Sindicatele sunt foarte nemul
țumite de atitudinea Guvernului 
Radu Vasile față de soarta meta
lurgiei și mineritului de feroase și 
neferoase din Hunedoara. 
Aceeași atitudine au sindicatele 
și față de parlamentarii hunedo
reni care - cu excepția senato
rului Doru Gaița - nu se implică în 
soluționarea problemelor grave 
cu care se confruntă sectoarele 
de activitate amintite, județul în 
general. •Cartelul Alfa a solicitat 
o audiență colectivă dlui prim- 
ministru pentru a se discuta 
soarta metalurgiei românești.
• Este total dăunătoare și pă
guboasă plata nemuncii, încu
rajarea și momirea oamenilor cu 
bani mulți pentru a se cere în șo
maj. «Banii plătiți disponibilizatilor 
să fie alocați dezvoltării și mo
dernizării producției, creării de noi 
locuri de muncă. «Restructu
rarea metalurgiei hunedorene să 
se facă în condițiile specifice, 
zona fiind monoindustrială. «Ce
lor disponibilizați să li se ofere 
alte locuri de muncă în cadrul 
unor activități anexe. «Dispo
nibilizarea să se facă cu mare 
atenție și grijă.

Traian BONDOR

tatorială. De asemenea PNL sus
ține ideea dlui Octavian Belu de 
a fi promovată în funcția de di
rector la Grupul Școlar Sportiv 
Deva o persoană care să fie 
capabilă să organizeze activi
tatea pe criterii de performanță.

Un punct mai discutat l-a re
prezentat cel al numirii Consi
liului de administrație și al pre
ședintelui acestuia la Apaterm 
SA Deva (fost RAGCL), situație 
care a generat mai multe discuții 
între PNJCD și PNL.

Și de această dată liderii 
organizației județene a PNL și- 
au reafirmat poziția asupra pro
movării în funcții de conducere 
pe criterii de competență și nu 
pe cele politice.

Corne! POENAR

diat să spună că de pe aceste | 
autobuze "curg tablele". Hilar! De 
plâns că moderatorul n-a obser
vat inadvertența și n-a replicat. 
De ce?... în fine... Nu-mi amintesc 
cine spunea: "dacă despre oj 
persoană nu se vorbește este | 
un nimeni, dacă se vorbește de
vine cineva".

Mulțumesc moderatorului, 
postului de televiziune și invi- 
tatilor că m-au făcut "cineva"!

Notă:
"Ghici a cui interese a dorit 

să servească emisiunea"???
ing. Mircea Băgăianu

Director general al 
S.C. Coratrans S.A. -Deva 
P.S. Domnule Cristea Dorin,! 

dacă vă interesează rezultatele 
financiare ale S.C. Coratrans 
S.A. Deva și structura acționa- 
riatului, adresați-vă cu încredere 
Registrului Comerțului sau citiți 
Monitorul Oficial.

Informațiile sunt publice.
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întâlnirea cu 
Bill Clinton

(Urmare din pag. 1) 

cial pe sectorul economic. Este 
esențial ca eforturile României să 
se îndrepte spre privatizarea 
marilor întreprinderi de stat și a 
băncilor. în declarație s-a 
menționat sprijinul pe care SUA îl 
va acorda României pentru ca 
aceasta să devină cel mai 
puternic candidat pentru intrarea 
în NATO. De asemenea, România 
trebuie să continue 
restructurarea întreprinderilor 
privatizate, dar cel mai important 
lucru este ca țara noastră să 
redimensioneze reformele cu 
scopul de a negocia un nou 
acord cu FMI... în cazul situației 
din Kosovo cei doi președinți vor 
acționa împreună pentru 
promovarea unei soluții 
diplomatice a crizei.

Redăm în continuare 
declarațiile de presă ale celor doi 
președinți imediat după întâlnirea 
avută.

Bill Clinton, președintele 
SUA: "Am avut cu președintele 
României o întrevedere deosebită, 
l-am mulțumit pentru ziua 
incredibilă pe care am petrecut- 
o la București șl am subliniat 
importanța parteneriatului nostru. 
Am vorbit despre multitudinea de 
probleme la care lucrăm 
împreună. Am vrut doar să vă 
spun din nou că este o mare 
onoare să-l avem aici. Cred că 
va fi bine primit de poporul 
american. Știu că a fost bine primit 
de Congres. îmi amintesc mulțimea 
care m-a întâmpinat pe mine în 
România și ce minunată zi a fost. 
Progresul făcut de această 
națiune este impresionant și 
relația cu dv este foarte 
importantă în viitor".

Emil Constantinescu, 
președintele României: “l-am 
spus președintelui Clinton că 
România poate să demonstreze 
că ne putem despărți de ceea ce 
a fost rău în trecut, pentru a ne 
trage forță din ceea ce a fost bun 
în trecut și a construi împreună 
viitorul, un viitor al țărilor 
democratice care respectă omul 
și-i asigură prosperitatea. Un ac
cent deosebit s-a pus pe partea 
economică a parteneriatujpi stra
tegic dintre România și Statele 
Unite, pe extinderea investițiilor 
strategice ale marilor companii 
americane în România, capabile 
să ajute țara noastră să 
consțruiască o societate 
informațională, capabilă să facă 
față pm' ■ocărilor mileniului trei. în 
acest ,ns, numărul mare de 
tineri, peste 15.000, care studiază 
în SUA, va constitui o puternică 
punte de legătură, pentru că ei 
reprezintă resurse umane înalt 
educate, care au, în acelașiitimp, 
experiența managementului 
american".

Cu ocazia vizitei președintelui 
Emil Constantinescu în SUA, 
Banca Mondială și FPS au 
convenit asupra unui împrumut 
de 10 milioane de dolari care se 
vor transforma peste un an și 
jumătate în acțiuni Banc Post care 
va fi prima bancă privatizată în 
acest an și un semnal real de 
reformă în România.

Ministrul transporturilor 
Traian Băsescu a semnat, la 
rândul său, un acord pentru 
cumpărarea a cinci noi avioane 
Boeing. în plus, ministrul român a 
discutat posibilitatea acordării de 
către administrația americană a 
unui împrumut de 1,2 miliarde de 
dolari pentru modernizarea căilor 
ferate din țara noastră.

(Urmare din pag. 1) Farmaciile private
La farmacia “Artemis” 

SRL Deva l-am avut inter
locutor pe dl Dorin Făgără- 
șanu, patronul societății: "în 
prezent farmacia are de 
încasat 85 de milioane de lei 
la rețetele compensate, iar la 
gratuități 135 de milioane de 
lei, deci în total 220 de mili
oane, sumă care este foarte 
mare. Cu toate că există o 
convenție între noi și Direcția 
Sanitară prin care s-a stabilit 
plata facturilor pentru medi
camente în 14 zile, avem 
sume nedecontate integral 
încă din luna martie la com
pensate, iar la medicamen
tele gratuite facturi neplătite 
din luna aprilie. Această 
situație în care s-a ajuns ne 
pune în dificultate din mai 
multe puncte de vedere: în 
primul rând pentru plata 
furnizorilor am apelat la linii 
de credit pentru care plătim 
dobânzi; aprovizionarea cu 
medicamente devine mai 
greoaie, iar uneori structura 
acestora nu poate fi onorată în 
funcție de ceea ce se solicită 
de către bolnavi. Și, nu în 
ultimul rând, deși nu am 
încasat facturile pentru rețetele 
gratuite și compensate, 
trebuie să plătim impozite pe 
bani pe care de fapt noi* nu îi 
avem. Or, acest lucru ar fi

Va ajunge I.8.T.H. în stradă?
Inspectoratul Teritorial de Stat 

pentru Handicapați Hunedoara- 
Deva nu are sediu. Această 
realitate dureroasă a fost adusă 
la cunoștința reprezentanților 
mass-media cu prilejul conferinței 
de presă organizate joi, 16 iulie, la 
ora 12,00, de către conducerea 
amintitei instituții. Clădirea actuală 
din strada Andrei Șaguna, nr. 1, 
în care mai funcționează 
inspectoratul, aparține S.C. 
Vinalcool S.A. Deva. Dar la 1 
Ianuarie 1998 contractul cu 
societatea amintită a expirat, de 
atunci instituția fiind tolerată în 
acest spațiu. ,,Societatea 
„Vinalcool" nu are cum să 
reînnoiască contractul de 
închiriere cu noi, în condițiile că se 
va privatiza șl în această situație 
vom ajunge probabil în drum, căci 
nu va renunța la aceste încăperi" 
spunea dna dr. Zănescu, 
directoarea I.S.T.H.

Semnale în presă au mai fost,

Respectul față de lege
Clarificări din partea AVPS “Mistrețul” din comuna Zam

Având în vedere Nota 
Redacției la articolul “Legal și ilegal 
în activitatea de vânătoare și 
pescuit sportiv", publicat în ziarul 
“Cuvântul liber" din 28 mai 1998, 
rugăm a veni și în sprijinul nostru, 
publicând următoarele:

Prin Sentința Civilă nr. 59/PJ/ 
30 iunie 1998 definitivă, a 
Tribunalului Hunedoara - Deva, se 
recunoaște personalitatea juridică 
a Asociației Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi “Mistrețul", cu sediul în 
comuna Zam, nr. 152 (sediul 
Primăriei), județul Hunedoara, care 
a fost înscrisă în registrul special al 
persoanelor juridice de la grefa 
Tribunalului Hunedoara, la poziția 
nr. 48/1998.

Această Asociație s-a constituit 
cu membri fondatori - pescari, și 
vânători nâscuți sau domiciliați pe 
raza comunelor Zam și Burjuc - 
proprietari ai unor îndemnate 

normal să fie reanalizat întrucât 
pare nefiresc ceea ce se 
întâmplă.”

Mai mulți farmaciști cu care 
am stat de vorbă sunt de părere 
că actualul sistem de 
compensare a rețetelor nu 
sprijină material omul care 
suferă. Compensarea se face la 
un preț de referință fixat de către 
Ministerul Sănătății și nu la 
prețul de vânzare al acestuia. 
Mai mult decât atât, în situația 
când se prescriu medicamente 
similare din import, se ajunge 
să se plătească mulți bani în 
plus, fapt pe care bolnavii nu-l 
cunosc. De aici rezultă 
numeroase discuții care nu își 
au rostul între farmaciști și cei 
care solicită medicamente 
gratuite sau compensate. 
Actuala situație privind 
întârzierea decontărilor este 
motivată de către Direcția Sani
tară a județului prin neplata 
obligațiilor pe care le au unitățile 
economice la fondul de 
sănătate. Astfel, potrivit celor 
spuse de către doamna 
Ecaterina Cumpănașu, director 
economic la Direcția Sanitară 
Hunedoara, la 30 iunie a.c. s-au 
încasat doar 60 la sută din banii 
ce trebuiau virați la bugetul 
sănătății, fapt ce explică 
fenomenul existent. Dacă până 
la 1 iulie a.c. plățile se făceau în

dar nu s-a făcut nimic - aprecia 
conducerea. Acum proprietarul 
Imobilului le-a dat un termen, 
respectiv 20 iulie, căci bunăvoință 
și înțelegere au fost cu prisosință. 
S-a intrat în panică, se fac adrese 
peste adrese la Primăria Deva, la

Prefectură și Consiliul Județean, 
ia dna ministru (Secretariatul de 
Stat pentru Persoane cu 
Handicap), în final fiind sesizat 
Guvernul României, respectiv 
domnul prim-ministru.

„Am considerat că este 
aberant să nu primim un spațiu, 
dar dacă ai bun simț în ziua de 
azi, poți să mori. Să ies în stradă 
cu 11000 de dosare, cu 
calculatoarele și mobilierul? 
Suntem ignorați, nu ni se dă un 
răspuns de către primărie, care 

suprafețe de pădure și terenuri 
agricole în aceste comune. în 
conformitate cu prevederile art. 3 
al. 3 din Statutul Asociației, validat 
prin Hotărârea Judecătorească sus 
amintită și Avizul nr. 9850/ A.V./ 
18.06.1998 al Ministerului Apelor, 
Pădurilor și Protecției Mediului, 
această asociație are preempțiunea 
pentru a primi în administrare, 
începând cu sezonul de vânătoare 
din acest an, fondul de vânătoare 
nr. 10 Micănești, situat în raza 
administrativ - teritorială a 
comunelor Zam și Burjuc, care in
clude și suprafețele de pădure și 
alte terenuri, proprietatea membrilor 
fondatori.

Conducerea asociației invită 
pescarii din județul Hunedoara, care- 
de ani de zile pescuiesc pe râul 
Mureș și în alte luciuri de apă de pe 
raza comunelor Zam și Burjuc, 
precum și membrii vânători din 

baza unor precizări ale 
Ministerului Sănătății, după 
această dată, prin noul sistem 
instituit, se dă posibilitatea 
gospodăririi fondurilor bănești 
de către spitale, în raport de 
priorități, astfel încât există 
posibilitatea să fie plătite mai 
repede rețetele gratuite și 
compensate. De asemenea, 
ne-a fost dată și o veste bună 
întrucât pentru luna iulie s-au 
alocat 19 miliarde de lei 
pentru cheltuielile curente, 
sumă ce permite și plata 
medicamentelor către far
macii.

Trist este faptul că mai 
multe unități economice din 
județ au reținut fondurile 
pentru sănătate de la salariați 
fără ca să le vireze în contul de 
șănătate, lucru ce ridică un 
mare semn de întrebare 
asupra respectării legii de 
către conducătorii acestora. 
Cât despre datoriile către 
bugetul de sănătate numai 
unitățile din minerit și 
siderurgie au de plată circa 80 
de miliarde de lei, sumă ce ar 
permite să găsești medica
mente gratuite la fiecare colț 
de stradă. Dar... cine să le 
tragă la răspundere pentru că 
sunt mari regii și societăți ale 
...statului și... “ale nimănui".

ar trebui să ne rezolve 
problema" (S.Z.)

Oricum, spațiul nu este 
corespunzător funcționării unui 
inspectorat teritorial, care are în 
evidență 11000 de beneficiari 
de ajutoare și alte facilități, ca și 
1400 de cărți de muncă, nu are 
o sală de așteptare, accesul în 
clădire pentru cei în cărucioare 
este impropriu, nu sunt dotări 
pentru specificul unei astfel de 
instituții.

Au fost înaintate la S.S.P.H. 
două sugestii - respectiv 
construirea unui centru de zi 
pentru recuperare și birouri sau 
cumpărarea unei case în Deva. 
A fost înaintat chiar un proiect 
pentru concesionarea unui 
teren. Nu s-a primit însă nici un 
răspuns de la nimeni. Toată 
lumea așteaptă ca timpul să 
rezolve problemele.

Estera SÎNA

aceste comune și comunele 
învecinate, care nu au aderat la 
această asociație cu ocazia 
constituirii, fiind amenințați continuu 
de către cei care au deținut 
monopolul în materie încă de pe 
timpul regimului de tristă amintire, și 
acționează în mod dictatorial să-l 
mențină și în prezent, sfidând 
prevederile legale și bunul simț, că 
au posibilitatea să o facă acum 
(pentru vânători numărul fiind 
limitat), adresându-se dlui secretar 
Antonie lonaș din Zam, nr. 138, 
telefoane 631147 sau 631160. 
Cotizația este în acest an de 65000 
lei pentru pescari și de 200000 lei 
pentru vânători, plus o taxă de 
înscriere.

Potrivit adresei nr. 759/1998, 
semnată de către dl Romică 
Tomescu, ministrul Apelor, Pădurilor 
și Protecției Mediului, și adresei nr. 
9988/ A.V./ 06 iulie 1998, semnată

UN TÂNĂR 1ȘI ASUMĂ 
RĂSPUNDEREA PARTIDULUI 

DEMOCRAT

L-am așteptat pe domnul 
Petrică Tiberius Călin, candi
datul de primar al Partidului 
Democrat în comuna Ilia, la 
Ieșirea de la Secția de Gos
podărie Comunală undo lu
crează. Așteptarea s-a lungit 
peste ora de terminare a 
programului cu mal bine de 
treizeci de minute. Dl Petrică a 
Ieșit împreună cu doi cetățeni de 
care s-a despărțit strângăndu-le 
mâinile.

in drum spre casă, dialogul 
s-a înfiripat cu ușurință.

■ întârzierea de astăzi peste 
program a fost o întâmplare sau 
este ceva frecvent?

■ In general îmi place să 
lucrez repede șl bine, deci să mă 
încadrez in program. Dar când 
concetățenii mei au probleme 
pe care eu le pot rezolva, nu-mi 
place să-l amân sau să-l las să 
plece nemulțumiți.

■ Pentru concetățenii dum
neavoastră șl pentru cititorii 
ziarului “Cuvântul liber", vă rog 
să vă prezentați.

- Sunt fiu al comunei lila 
unde m-am născut în urmă cu 29 
de ani șl unde am revenit după 
terminarea facultății. Ca un om 
eu rădăcini adânci în aceste 
locuri, aici ml-am întemeiat o 
familie, am un fiu, o casă șl 
Intenționez să mă dedic acestei 
comunități șl locuitorilor săi. 
Acel locuitori pe care îmi place 
să-l coslder prietenii mei.

Extinderea electrificării la Săcărâmb
Curentul electric a fost introdus în satul Săcărâmb, comuna 

Certeju de Sus, în anii 1952-1953, dar au rămas neelectrificate 
casele cu nr. 1 și nr.2. Demersurile pentru extinderea rețelei electrice 
cu încă 550 ml au fost făcute de prin anul 1995 și au ajuns să fie 
materializate la începutul acestei săptămâni. Pe lângă mulțumirile ce 
le adresează tuturor celor care și-au adus contribuția la proiectarea 
șl realizarea extinderii rețelei electrice, dl Florian Dragomir, care de 
acum se bucură de foloasele energiei electrice, ne asigură totodată 
de dragostea oamenilor față de scoaterea din imobilism a localităților 
cu specific mineresc. (N.T.)

de către dl Anton Vlad, secretar de 
stat la același minister, acțiunea de 
atribuire a dreptului de gestiune a 
fondurilor de vânătoare este 
obstrucționatâ de Asociația 
Generală a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi din România, care nu și-a 
adaptat încă Statutul în mod 
corespunzător, de a se transforma 
din uniune de persoane fizice, cum 
a funcționat legal până la data de 
27.69.1997, în uniune de persoane 
juridice, după cum prevede art. 5 
din Legea nr. 103/1996, astfel că 
sus-menționatul minister a declarat 
recurs la data de 30 iunie 1998 
împotriva sentinței pronunțată în 
Dosarul nr. 1762/1998, de către 
Curtea de Apel București, în privința 
înscrierii A.G.V.P.S. România în 
registrul persoanelor juridice, pentru 
a se intra în legalitate. Din această 
cauză nici o asociație a vânătorilor 
și pescarilor sportivi din România

■ Ce v-a determinat să 
candidați pentru funcția de 
primar al comunei Ilia?

- Sunt mai multe motive. 
Primul este dorința mea de a 
face mal mult pentru oamenii 
comunei pe care-l stimez șl pe 
care doresc să-l ajut.

A mal fost apoi propunerea 
organizației locale a Partidului 
Democrat al cărui membru 
sunt, propunere ce mă 
onorează șl mă obligă în 
același timp.

Și a mal fost încrederea 
acordată de dl Gheorghe 
Barbu, președintele Consiliului 
județean și al organizației P.D. 
a județului care ca un tată ml- 
a spus: “Căline, dacă voi tinerii 
nu vă asumați răspunderea, 
atunci cine?"

■ Ce credeți că veți putea 
face pentru locuitorii comunei 
lila în calitate de primar?

- Voi susține cu toate 
puterile propunerea preșe
dintelui Consiliului Județean de 
ridicare a comunei noastre la 
rangul de oraș. Avantajele nici 
nu mal trebuie discutate. Mă 
voi zbate pentru legarea 
comunei la telefonia auto
mată, voi avea în atenție 
extinderea șl terminarea 
rețelelor de gaz, apă șl 
canalizare. în acest sens, voi 
sprijini dezvoltarea de 
activități șl servicii auxiliare 
pentru a crește gradul da 
dotare cu elemente de confort 
urban.

Aplicarea cu corectitudine 
șl în Interesul cetățenilor a 
Legii fondului funciar va fl o 
preocupare constantă pe toată 
durata mandatului.

Contez în activitatea vii
toare pe devotament, compe
tență, dăruire. Șl ca un tânăr 
ce sunt contez pe sprijinul 
tinerilor din lila pe care îl 
cunosc șl care mă cunosc.

• Domnule Petrică, vă 
doresc mult succes.

- Doamne ajută!

A consemnat 
Ovidiu JURCĂ, 
corespondent,

legal constituită nu a avut 
posibilitatea legală de a adera la 
A.G.V.P.S.R., după cum prevede 
Legea nr. 103/1996, în vederea 
procurării carnetelor de membri și 
permiselot de vânătoare și pescuit 
sportiv, atestarea acestor calități 
fiind făcută în prezent pe bază 
de adeverințe sau carnete 
provizorii, pe care însă unele 
organe de poliție le recuză în mod 
nejustificat, deși situația este 
creată de către A G.V P.S.R. - 
București, după cum rezultă de 
mai sus

Sperăm că această stare de 
incertitudine va fi soluționată cât 
mai urgent de către cei abilitați.

Mulțumim redacției pentru 
sprijinul acordat.

Cornet MARtȘ, 
președinte
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