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Ce știm despre 
distribuirea 
dividendelor
După cum ne-a informat dna 

Antoneia Huțiu, șeful serviciului 
imagine și relații cu acționarii 
din cadrul SIF Banat-Crișana, ca 
răspuns ia unele sesizări ale 
acționarilor, sunt de făcut o 
serie de precizări în legătură cu 
distribuirea dividendelor.

intre altele, trebuie men
ționat făptui că a fost aleasă 
varianta de distribuție cea mai 
ieftină.

Cheltuielile de distribuție a 
dividendelor se suportă de către 
acționari. Distribuirea sumelor 
prin intermediul unei instituții 
bancare a fost preferată 
deoarece această modalitate 
este de circa zece ori mai ieftină 
decât alte proceduri de 
distribuire.»

De asemenea, nu există 
motive ca acționarii să se 
grăbească!

Distribuția va continua cel 
puțin până ia sfârșitul lunii 
octombrie a anului curent, iar 
sumele neridicate vor fi 
expediate ulterior prin mandat 
poștal. Cetățenii se pot prezenta 
ia unitățile Băncii Agricole, 
pentru a-și ridica banii, în 
oricare zi din acest interval și ia 
orice oră din programul de 
funcționare a unității.

în aceiași timp se fac 
eforturi pentru a ușura ridicarea 
banilor.

Acționarii sunt repartizați 
pentru piața dividendelor ia 
unitatea Băncii Agricole cea mai 
apropiată de domiciliul înscris 
pe certificatul de acționar. 
Cetățenii pot consulta ia 
unitățile Băncii Agricole și ia 
Sucursalele SIF Banat-Crișana 
listele cu arondarea localităților 
ta sucursalele și filialele băncii. 
Dacă titularul certificatului nu se 
poate prezenta ia bancă, piața 
dividendelor se poate efectua și 
pe bază de procură sub 
semnătură privată. Formularele 
de procură sunt disponibile la 
unitățile băncii.

în scurt timp va fi 
operațională piața dividendelor 
prin transfer, astfel încât 
acționarii își vor putea ridica 
banii din orice localitate a țării, 
nu numai de ia unitatea băncii 
din localitatea unde își au 
domiciliul stabil - ne-a precizat 
in fina! dna Huțiu. (N. T.)

Rata inflației 
în luna iulie

Rata inflației a fost, în luna 
iulie, de 1,3% și de 56% față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut, informează Comisia 
Națională de Statistică.

Creșterea prețurilor de 
consum a fost, în primele șapte 
luni, de 25,7%, iar rata medie 
lunară a inflației pentru această 
perioadă, de 3,3%.

în primele șapte luni, 
prețurile au crescut cu o medie 
lunară de 2,3% la mărfurile 
alimentare, 3,8% la cele 
nealimentare și 5,1% la servicii.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 

România readuce în discuție pericolul 
la care sunt supuși ziariștii români, 
pericol încurajat prin atitudinea pasivă 
a actualei puteri față de gravele acte 
judiciare îndreptate împotriva lor care, 
paradoxal, se comit în numele legii.

Cazul condamnării ziariștilor de la 
lași la pedepse de câte un an 
închisoare, plata unor despăgubiri mo
rale de 1,5 miliarde de lei, precum și 
interzicerea unor drepturi politice și 
civile, vine să confirme temerea UZP.

Fără a încuraja imixtiunile altei 
puteri în actul de justiție, încercăm să 
semnalăm instituțiilor abilitate de lege 
că "experimentul de la lași’’ 
subminează libertatea de expresie și 
pune în evidență pericolul ce planează 
asupra libertății presei, prin desele 
încercări de intimidare a ziariștilor, 
pentru simplul motiv că au încercat să

PROTEST 
s 

aducă la cunoștința opiniei publice o 
serie de abuzuri.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România cere de urgență Președintelui 
României, domnului Emil Con- 
stantinescu, președinților celor două 
Camere ale Parlamentului României, 
domnului Petre Roman, respectiv 
domnului Ion Diaconescu, precum și 
primului ministru al României, 
domnului Radu Vasile, să-și prezinte 
pozițiile față de libertatea presei din 
România, precum și față de o serie de 
abuzuri ate instituțiilor statului care 
manifestă tendințe de obstrucționare 
a ziariștilor de a informa corect și la 
timp cititorii.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România apreciază că, la ora actuală, 
ziaristul român este supus la presiuni 
din partea unor reprezentanți ai 
actualei Puteri, presiuni ce viciază

demersul jurnalistic, limitând accesul 
la informație al opiniei publice, drept 
democratic consfințit de Constituția 
României.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România solicită promovarea de 
urgență a Proiectului de lege privind 
Statutul profesiei de ziarist, astfel încât 
să existe o bază legală privind 
drepturile, îndatoririle și protecția 
instituționalizată a libertății de expresie 
a ziaristului, în conformitate cu 
prevederile internaționale din 
domeniu, precum și definirea unor 
responsabilități concrete ale 
instituțiilor statului, în sprijinul mass 
media, față de dreptul tuturor 
cetățenilor la o informare corectă.

Președinte 
Prof.dr. Mihai MiRON 
Prim vicepreședinte 
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BATE CEASUL SCHIMBĂRII ÎN GUVERN
încă de la instalarea sa în 

funcția de prim-ministru al 
României, acceptată cu oarece 
durere de înșiși liderii PNȚCD, 
pentru pierderea supusului lor 
Victor Ciorbea, temperatul Radu 
Vasile a anunțat că pleacă în 
grabă la drum cu o echipă care 
în toamna acestui an va fi 
împrospătată. Se miza de pe 
atunci pe reducerea numărului 
de ministere, deci și de miniștri 
și mai ales de secretari de stat, 
pe perfecționarea structurilor de 
sus în jos și de jos în sus. Noul 
premier demara în forță, având 
drept ghid un program concret 
de acțiune, cu măsuri clare, cu 
termene și reponsabilități pre
cise, afirmând atunci cu tărie că 
acei miniștri care nu-și vor 
realiza obiectivele propuse vor 
fi trași la răspundere cu toată 
severitatea.

“Iordane”, die premier, ca să 
folosim o expresie dintr-o 
populară emisiune de 
televiziune. Cum toată lumea 
constată, situația economico- 
socială se înrăutățește cu 
fiecare zi, viața oamenilor 
devine tot mai grea. Cresc 
importurile, scad exporturile, 
investitorii străini ne cam 
ocolesc, privatizarea bate pasul 
pe loc, țăranilor le-a ajuns cuțitul

LIBER
la os, iar economia subterană nu 
aduce nimic la suprafață, ba se 
adâncește și mai mult. După ce 
miniștrii finanțelor și privatizării 
au fost evidențiați o vreme, iată 
că primul ministru îi trage serios 
de urechi pentru încetineala cu 
care acționează în domeniile lor, 
aceștia simțind deja sabia lui

Damocles tot mai aproape 
deasupra capetelor pe măsură 
ce se apropie data de 1 
septembrie - termenul de 
aprobare de către Executiv a 
două proiecte de legi: 
organizarea si funcționarea 
Guvernului și organizarea si 
funcționarea ministerelor. 
Ambele acte normative au fost 
redactate și prezentate colegilor 
din Guvern de către ministrul 
justiției, Valeriu Stoica, pentru a 
fi analizate, eventual completate 
și îmbunătățite și apoi prezentate 
Legislativului.

Acest parcurs presupune un 
drum mai lung, însă lumea nu 
mai are răbdare. Din diferite zone 
ale politicului se fac propuneri 

concrete pentru restructurarea 
Executivului. Unele voci anunță 
deja că primenirea va trece pe 
la finanțe și privatizare, 
agricultură și interne, reformă 
și mediu, că vor fi reașezări și 
fuziuni, permutări de fotolii, 
reorganizări și în eșaloanele 
doi și trei, unde a rămas destul 
balast de pe vremuri, care 
“face multe cărți". Au ieșit la 
rampă și politicienii “contra", 
care cer demisia în bloc a 
Cabinetului Radu Vasile și 
alcătuirea altuia, care să dea 
țării speranțe reale în mai 
binele ei.

Idei de restructurare 
guvernamentală s-au exprimat 
chiar din interiorul Exe
cutivului.

Simțind cum fotoliul și 
ministerul său scârțâie din 
toate încheieturile, ministrul 
reformei, loan Mureșan 
(PNȚCD) - piesă de decor în 
actualul guvern -, a făcut 
cunoscut proiectul Grupului 
Interministerial pentru Reforma 
Administrației Publice 
(GIRAP), care preconizează, 
în cadrul restructurării 
Guvernului, înființarea a trei noi

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

O practică dăunătoare 
Arderea 
miriștilor

Zilele trecute am văzut cum în zona 
Chimindia - Banpotoc ardeau de zor niște 
miriști. Pe lângă faptul că asemenea practici 
sunt cât se poate de dăunătoare pentru sol, 
deoarece, așa cum afirmă specialiștii, se 
distrug microorganismele care asigură 
menținerea capacității productive a 
pământului, surprinde faptul că nici producția 
secundară, respectiv paiele și miriștea, nu mai 
are căutare.

în plus, există și pericolul ca, pe timp de 
secetă accentuată, așa cum se întâmplă 
acum, din astfel de practici să se producă 
incendii cu urmări imprevizibile pentru zonele 
învecinate miriștilor.

Având în vedere chiar și numai aceste 
considerente, există suficiente motive de 
reflecție pentru a fi stopate astfel de practici, 
care nu pot avea decât efecte dăunătoare, în 
special asupra capacității de producție a 
solului pentru anii următori. (N.T.)

APARE LA DEVA

Universitatea ce ființează 
în municipiul Petroșani, 
probabil cea mai reprezentativă 

instituție de învățământ 
superior de stat din județul 
Hunedoara dacă ținem cont de 
faptul că universitatea ce 
ființează în municipiul 
Hunedoara este o filială a 
Universității Tehnice din 
Timișoara, se află în pragul 
aniversării unei jumătăți de 
secol de existență. Fiind 
gândită exclusiv ca o uni

HAINE NOI PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR 

DIN PETROȘANI
versitate cu profil de Minerit, 
instituția de învățământ petro- 
șăneană s-a reprofilat înce
pând cu anul 1990, schim- 
bându-și din mers structura 
facultăților pentru a putea veni 
în întâmpinarea cererii pieței 
învățământului care tocmai se 
formează. Au fost menținute 
majoritatea specializărilor 
existente dinainte de Revoluție 
cărora, însă, li s-au adăugat 
altele noi.

Din discuția avută cu dl. 
prof. Nicolae Dima, prorector al 
Universității din Petroșani, am 
înțeles că la cei cincizeci de ani

NOI TAXE VAMALE 

LA IMPORTUL DE 
GRÂU Șl EA I NA

Hotărârea de Guvern privind 
creșterea taxelor vamale la grâul și 
făina importate din Ungaria a fost 
publicată în Monitorul Oficial din 10 
august și va intra în vigoare la 5 zile 
după publicare, informează 
Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Guvernul a adoptat, la 30 iulie, 
hotărârea privind majorarea taxelor 
vamale de la 15% la 25% în cazul 
grâului și de la 15% la 45% la făina de 
grâu importate din Ungaria, până la 31 
decembrie 1998. Măsura a fost luată în 
temeiul articolului 14 din CEFTA, ca o 
măsură de protecție a pieței interne a 
grâului în acest an.

Reprezentanții sindicatului 
Agrostar au blocat traficul de mărfuri în 
vămile arădene pentru a sensibiliza 
Guvernul față de criza grâului și de 
situația generală din agricultură.

de existență universitatea se 
prezintă mai tânără decât 
oricând. De altfel, una dintre 
realizările cele mai notabile 
este acreditarea definitivă 
obținută pentru cele două 
specializări cu profil economic, 
respectiv Finanțe-Asigurări și 
Contabili ta te-Informatică, 
începând cu noul an universitar 
vor funcționa la Petroșani 19 
specializări la forma lungă de 
învățământ ( 4, 5 sau 6 ani de 
studii) și 6 specializări la forma 

scurtă de învățământ (3 ani de 
studii ) repartizate în cadrul 
celor trei facultăți și al 
Colegiului Tehnic și de 
Administrație. De asemenea, 
vor mai exista și 9 specializări 
pentru învățământul apro
fundat, respectiv în cadrul 
studiilor postuniversitare. 
Admiterea din acest an pe 
structura menționată aduce 
câteva modificări legate, în 
special, de probele de concurs. 
Un exemplu în acest sens îl

_____ Andrei NiSTOR
(Continuare în pag. 2)

Concursul de toamnă 
pentru admiterea 

in licee
Pentru sesiunea din septembrie a concursului de admitere în 

licee și școli profesionale în perioada 26-31 august se depun la 
secretariatele acestora fișele de înscriere și se efectuează controlul 
medical. Pentru profilurile la care se susțin probe de aptitudini, 
înscrierile se fac până în 27 august, inclusiv.

Examenele se desfășoară după următorul grafic: pe 1 septembrie 
se susține lucrarea scrisă la limba și literatura română; pe 2 
septembrie - lucrarea scrisă la limba și literatura maternă iar pe 3 
septembrie - lucrarea scrisă la matematică. Rezultatele se afișează 
până în 5 septembrie (care e ultima zi). între 8 și 10 septembrie se 
rezolvă eventualele contestații iar în zilele de 11 și 12 septembrie 
are loc redistribuirea candidaților. Acestea sunt datele comunicate 
de Direcția generală a învățământului preuniversitar din MEN pentru 
a înlătura unele informații eronate ajunse în teritoriu. (V.R.)

Piața centrală din Deva este plină cu fructe și legume de sezon. 
Lipsesc numai cumpărătorii.

Foto: Traian MÂNU

SENATUL SE VA ÎNTRUNI ÎN 
SESIUNE EXTRAORDINARĂ

întrunit luni după-amiază într-o scurtă ședință, Biroul Permanent 
al Senatului României a hotărât convocarea senatorilor într-o sesiune 
extraordinară de patru zile, la sfârșitul acestei luni. S-a făcut apel la 
comisiile de specialitate pentru a analiza proiectul legii finanțelor 
locale, al legii concesiunii și al legii privind regimul juridic al proprietății 
publice, spre a fi înaintate plenului Senatului pentru analiză și 
adoptare. Respectivele documente au fost adoptate de Camera 
Deputaților, dar au fost blocate în Senat.

De asemenea, senatorii vor audia și vor dezbate un raport privind 
starea agriculturii românești și vor propune măsuri corespunzătoare 
pentru redresarea acestui sector de importanță cardinală al economiei 
naționale.

Senatorii vor lucra în sesiune extraordinară patru zile - 26, 27, 
28 august și 1 septembrie -, iar din 2 septembrie se vor afla, împreună 
cu deputății, în sesiunea ordinară a Parlamentului, care se speră să 
fie una mai intensă și mai fructuoasă în acte normative decât cele 
de până acum.
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constituie faptul că media de la 
Bacalaureat va conta ca a treia 
probă de admitere la facultate.

Planurile noi de învățământ 
elaborate pentru toate 
specializările și pentru toate 
formele de învățământ sunt și 
ele o modalitate de atragere a 
posibililor candidați la studenție. 
Pentru anii I și II planurile de 
învățământ au fost concretizate 
în Sistemul Creditelor Transfe
rabile. Acest sistem european 
evaluează, așa după cun ne 
mărturisea dl. prof. Dima, mult 
mai corect volumul de muncă 
efectuat de către fiecare student 
în parte: “ Pe lângă sistemul de 
notare clasic, adică cel cu note, 
va măi fi introdus și acest nou 
sistem de evaluare. Astfel, 
pentru a putea promova dintr-un 
an în altul studentul va trebui să 
obțină un total de 60 de puncte, 
câte 30 pentru fiecare semestru, 

| puncte repartizate pe discipline, 
în acest mod va fi evaluat la 
fiecare materie volumul de 
muncă depus la toate formele 
de pregătire, respectiv cursuri, 
seminarii, proiecte, lucrări de 
casă, studii individuale etc. 
Calitatea muncii va fi, însă, 

evaluată în continuare prin 
note. întreg sistemul este de 
inspirație europeană și are la 
bază un regulament aprobat de 
către Senatul universității, în el 
fiind prevăzute absolut toate 
detaliile”.

Noul an de învățământ nu 
aduce la Universitatea din 
Petroșani doar planuri educa
ționale mai bune ci și noi dotări 
materiale care au ca scop 
realizarea unui climat cât mai 
favorabil studiului. Baza 
materială s-a îmbogățit prin 
crearea unui Centru de Calcul 
și a unei Biblioteci Centrale 
Universitare înglobate într-un 
obiectiv care va fi pus în 
funcțiune la începerea noului 
an universitar. Biblioteca va fi 
informatizată, existând și 
legătură prin Internet cu alte 
universități din lume cu care 
sunt relații de colaborare. în 
curs de realizare este și o rețea 
informatică internă structurată 
pe două componente, cea 
educativă și cea adminis
trativă. Tot din baza materială 
fac parte și cele 1700 de locuri 
de cazare din cămine, ele 
putând prelua mai bine de 50% 
din cei 3000 de studenți care 

învață aici. Pentru o mai bună 
desfășurare a activităților 
conexe învățământului este în 
curs de construcție și noua 
Casă de Cultură Studen
țească, obiectiv care se speră 
că va fi finalizat până în anul 
2000. Ea va cuprinde o sală 
de spectacole, săli de 
conferințe, sală pentru 
discotecă etc.

Prin tot ceea ce se 
întreprinde în această unitate 
de învățământ superior, prin 
activitatea celor 400 de cadre 
didactice, se dorește atin
gerea unui nivel cât mai ridicat 
al învățământului. Acest 
aspect este, conform spuselor 
dlui. prorector Nicolae Dima, 
foarte important pentru ca 
instituția să se mențină printre 
cele curtate de cât mai mulți 
candidați la studenție:" Numai 
printr-un învățământ de bună 
calitate se poate menține 
bunul renume al universității 
noastre, aspect de care noi, 
cadrele didactice, suntem în 
cea mai mare parte 
răspunzători", a concluzionat 
dl. Dima.

Am revenit, ca mușchetarii, 
după vreo 20 de ani în superba 
așezare din, odinioară, Germisara.

Este și nu este cea cunoscută 
de mine. Umbrele mele le-am întâlnit 
mai peste tot. Mă însoțesc sfioase, 
mustrătoare, oh resemnate.

Colinele verzi, împăduhte, cerul 
înalt, acum la sfârșitul sejurului 
nostru, albastru și puțin decolorat de 
intensitatea-orbitoare a soarelui, ca 
și cromatica apelor din bazinele 
ștrandului (modernizat, civilizat - 
chiar dacă noaptea decibelii mulți din 
discotecă sunt cam deranjanți pentru 
cel ce vine la odihnă), hotelurile, am 
auzit, elegante, dotate opulent și deci 
inaccesibile nouă - toate laolaltă și 
fiecare în parte pot face din vacanța 
unui om de rând o ședere, cum se 
spune, deconectantă și agreabilă. 
Am găsit înțelegere la recepția 
hotelului "Aurel Vlaicu" și ne-am 
bucurat de o cameră orientată spre 
liziera păduhi.

Am ajuns aici datorită unei 
intervenții hotărâtoare, pentru că 
bilete nu se mai găseau, deși prețul 
acestora este mai mult decât 
“piperat''(am aflat între timp că 
existau și alte modalități potrivite unui 
buzunar ca al nostru).

Discrepanțele financiare sunt cel 
puțin ciudate. Sunt unii care au plătit 
un sejur complet de 18 zile cu sume 
până în 200000 lei.fN.R. Există și 
astfel de bilete, bineînțeles, pentru 

foștii cooperatori, care au pensii de 
câteva zeci de mii de lei lunar). Alții 
- se spune - vin cu bilete ca preț 
foarte reduse, pe numele altor 
persoane. Poate fi adevărat?

Auzisem că mâncarea la 
cantina hotelului este bună, dar 
realitatea a depășit așteptările atât 
prin calitatea meniului, cât și prin 
abundență (cu excepția minoră a

unor mâncăruri grase, sărate, ori 
afumate). Deci, felicitări meritate. ’ 

în fiecare cameră există un 
difuzor (în unele și televizoare). 
Difuzoarele transmit emisiunile 
postului de radio "Color" din Orăștie, 
condus competent și energic de 
Nunu Brilinsky. Printre emisiunile 
sale am remarcat cu deosebire pe 
acelea din zilele de sâmbătă, în a 
căror redactare Mariana Suciu știe 
să pună savoare și inteligență.

Din păcate, audiția în camera 
noastră a fost defectuoasă, iar 
apelurile făcute pentru remediere 
au rămas infructuoase.

Serviciile medicale, conduse 
profesional de medici și executate 
de personalul auxiliar, sunt o 
adevărată binefacere pentru 
numeroșii pacienți și se povestesc

"minuni" săvârșite aici.
Ca un ‘făcut”, nimic nu poate 

fi ireproșabil. Serviciile curente, 
cu caracter administrativ, lasă 
prea mult de dorit. Liftul, care 
deservește cele șase etaje, are 
într-adevăr “personalitate”. 
Pornește dacă vrea, ori când vrea 
(uneori). Mă gândesc că totuși 
este un om afectat deservirii 
acestuia, dar n-am reușit să aflu 
ce face.

“Cameristele”, cum sunt 
denumite femeile de serviciu pe 
etaje, își îndeplinesc îndatoririle 
mai dihai decât liftul buclucaș: în 
18 zile cât am stat aici, s-a aspirat 
o singură dată mocheta din 
temporara noastră locuință, coșul 
de plastic cu resturi menajere 
este golit la 2-3 zile, ori la 
insistențele noastre, “baia” și 
accesoriile sunt neglijate și ca 
atare respingătoare, plase de 
păianjen aici și în balcon, 
“șifonierul” din perete este 
inutilizabil, mirosuri respin
gătoare, rafturi căzute și deterio
rate. De altfel, întreaga odaie 
emană un iz de atmosferă 
stătută.

Și, atunci?
Să așteptăm cu optimism 

(moderat) vacanța la Geoagiu - 
Băi '99.

!v Marti novici

SPATII 
COMERCIALE

Spațiile aflate în admi
nistrarea consiliilor locale și a 
regiilor autonome, construite 
din fondurile statului, se pot 
vinde agenților economici, a 
decis Executivul. Sumele care 
se realizează din vânzarea 
spațiilor constituie venituri la 
bugetul de stat în cotă de 30%. 
Diferența va fi virată la 
bugetele locale într-un cont 
extrabugetar și va fi folosită 
pentru construcția de locuințe 
sociale. Vânzarea spațiilor se 
face prin negociere directă.

SANCȚIUNE
f

Guvernul a aprobat recent 
un proiect de lege prin care 
sancțiunea închisorii contra
venționale va fi înlocuită cu 
sancțiunea obligării contra
venientului la prestarea unei 
activități în folosul comunității. 
Activitatea va fi prestată în 
domeniul serviciilor publice 
pentru întreținerea de parcuri 
și drumuri, pentru păstrarea 
curățeniei, ingienizarea 
localităților, desfășurarea de 
activități în folosul căminelor 
de copii, al bătrânilor, 
orfelinatelor, spitalelor, școlilor 
etc. Contravenientul va trebui 
să-și dea consimțământul, 
altfel sancțiunea de acest tip 
nu i se aplică. înlocuirea 
sancțiunii contravenționale se 
face socotind o lună de 
închisoare pentru 50 de ore de 
activitate.

PE JURE A
în primele 7 luni ale anului, 

societățile comerciale și regiile 
autonome au disponibilizat 
peste 41702 persoane. Se 
prevede că în perioada care 
va urma vor mai fi 
disponibilizate aproape 24000 
de persoane provenite de la 
societățile comerciale și regiile 
autonome ale căror programe 
au fost sau urmează să fie 
restructurate. Se estimează că 
sumele alocate pentru 
efectuarea acestor plăți 
compensatorii se ridică la 
aproape 250 de miliarde de lei.

Ina JURCONE

PUNR a fost și rămâne un partid parlamentar 
cu adevărat national

r 9

Apariția în cotidianul 
“Cuvântul liber" nr.2194, din 5 
august a.c., a unui comunicat 
semnat de un birou executiv al 
unui așa-zis partid al alianței 
pentru unitatea românilor (PAUR) 
cu conținut diversionist, mincinos 
și defăimător la adresa Partidului 
Unității Naționale Române ne 
pune în ipostaza ca, în virtutea 
dreptului la replică, spre corecta 
informare a opiniei publice, să 
precizăm următoarele:

1. PUNR s-a afirmat și se 
afirmă în viața politică a României 
încă din anul 1990 ca un autentic 
promotor al românismului, al 
ideilor de unitate și demnitate 
națională și pune mai presus de 
orice apărarea ființei naționale a 
poporului român, a integrității 
teritoriale a statului național unitar 
român, a suveranității și 
independenței țării, a Constituției 
și a legilor ei, a formei 
republicane de guvernământ, 
întărirea ordinii de drept, fiind 
adeptul unui naționalism curat și 
constructiv acoperit de fapte și nu 
al unei demagogii rudimentare.

2. într-adevăr, forțe ostile au 
atentat la unitatea PUNR, 
culminând cu acțiunea celor 
câtorva persoane adunate în jurul 
lui Gh. Funar, pe motivația 
interesului personal, prin ale 
căror acțiuni iresponsabile PUNR 
a avut de suferit ca partid politic 
începând din 1996. Scăderea 

susținerii electorale a PUNR la 
alegerile parlamentare și 
prezidențiale din 1996, față de 
anul 1992, cauzată de asocierea 
mediatică a lui Gh. Funar cu 
patronul ,‘Caritas"-ului clujean, în 
urma căruia sute de mii de 
cetățeni ai României și-au pierdut 
economiile și bunuriie agonisite 
de o viață, un mesaj electoral de 
slabă calitate a cărui principală 
valență a fost atacul la persoană, 
bancurile și bășcălia pe această 
temă, lipsind cu desăvârșire 
dimensiunile sociale și eco
nomice prioritare ale momentului, 
îndemnul total neavenit lansat 
membrilor și simpatizanților 
PUNR de a vota, alături de 
UDMR, în turul II al alegerilor 
prezidențiale, candidatul CDR, dl 
Emil Constantinescu.

3. Adept al legalității și 
pluripartidismului, acuzațiile ce i 
se aduc PUNR-ului de către 
acest "birou executiv" al așa- 
zisului PAUR sunt total nefondate 
și ridicole. Greșelile și ilegalitățile 
pe baza cărora, atât Tribunalul 
municipiului București, cât și 
Curtea de Apel București au 
respins în mod îndreptățit și legal 
înregistrarea unui așa-zis partid 
AUR sau PAUR aparțin în 
totalitate lipsei de experiență și 
incorectitudinilor în respectarea 
Legii partidelor politice de către 
cei care s-au ocupat de acest 
lucru, respectiv - liste de 

susținători întocmite incorect, 
semnături false, semnatari 
minori, semnatari decedați de 
mulți ani, însușirea denumirii unei 
alianțe - AUR - ce aparține de 
drept PUNR.

4. PUNR-ul nu este adeptul 
lichidării fizice a cetățenilor 
români indiferent de etnie, chiar 
dacă unii dintre aceștia ne sunt 
adversari politici, prin “împlântări 
de cuțite pe la spate". De fapt, 
declarația televizată referitoare la 
cetățenii români aparținând unei 
anumite etnii, care “trebuie 
încărcați în vagoane și trimiși în 
afara granițelor, iar dacă se opun 
li se poate administra - pac! - o 
injecție", aparține altora.

5. PUNR nu și-a dat acordul 
în privința încheierii contractului 
cu Bell Helicopters, fiindcă 
nimeni nu i-a cerut-o în nici o 
ipostază a deciziei guverna
mentale. Declarativ, PUNR și-a 
exprimat opinia că susține acest 
contract condiționat însă de 
angajamentul public și ferm al 
SUA și al celorlalte puteri ca 
admiterea în NATO a României 
să fie sigură în anul 1999. Cum 
acest angajament nu a fost luat, 
poziția PUNR este clară: 
încheierea acestui contract este 
neoportună. PUNR consideră că 
alături de școală și biserica 
națională ortodoxă, armata este 
unul din pilonii statului național 
unitar român. De aceea noi

COWBACTOL DE TELEFONIE
Contractul de telefonie 

presupune un acord scris între 
“Romtelecom” și clienții săi 
prin care se reglementează 
relațiile dintre aceștia. Acest 
contract constituie obiectul 
Ordinului Ministrului Comu
nicațiilor cu nr. 122/1998 și 
trebuie să fie semnat de 
fiecare abonat în parte.

Conform termenilor con
tractului (care se încheie pe o 
perioadă nedeterminată și 
poate fi reziliat la cererea 
abonatului său de către 
Romtelecom), instalarea 
postului telefonic se va realiza 
în cel mult 40 de zile de la 
semnarea documentului, 
facturile telefonice emise cu 
10 zile înainte de scadență și 
vor fi percepute majorări de 
întârziere începând cu a 16-a

susținem ca în baza doctrinei 
militare naționale, armata română 
să fie dotată cu o tehnică de luptă 
perfecționată și performantă, de 
nivel european, spre a-și putea 
îndeplini oricând misiunea sa, 
aceea de a apăra în orice condiții 
integritatea teritorială a țării și 
ființa neamului românesc.

6. în procedurile de ridicare a 
imunității parlamentare a 
senatorului C.V. Tudor, 
parlamentarii PUNR au votat 
împotrivă. Probabil semnatarii 
“comunicatului” doresc cu orice 
preț înrăutățirea relațiilor între 
PUNR și PRM și slăbirea unității 
opoziției parlamentare actuale.

7. Ne pare rău că acuzând pe 
nedrept Justiția Română, 
“adevărații bărbați" semnatari ai 
"comunicatului" se pornesc cu 
jalbe pe la înaltele porți europene 
și internaționale (Consiliul 
Europei, Congresul american 
etc), continuând de fapt practica 
UDMR-ului, aceea a pârei la 
organismele internaționale.

8. PUNR ca partid național și 
parlamentar are în prezent filiale 
în toate județele țării, inclusiv în 
județul Cluj. Ne bucură faptul că 
toate filialele noastre teritoriale au 
rezistat tentativei nereușite a 
diverselor forțe de a le dezbina.

9. Faptul că în finalul 
“comunicatului” sunt date niște 
numere de telefon pentru 
eventuale contactări, fără 

zi de la depășirea termenului 
prevăzut; în cazul în care nu 
s-a plătit, în cea de-a 61-a zi 
se va recurge la rezilierea 1 
contractului de funcționare a 
serviciului telefonic.

Obligațiile care îi revin 
Romtelecom-ului sunt de 
asigurarea „depanării ■ 
deranjamentelor majore și 
restabilirea legăturilor în cel 
mult 3 zile în teritoriu. în caz 
că deranjamentele depă
șesc 48 ore, va fi 
rambursată contravaloarea i 
abonatului pe întreaga 
perioadă a defecțiunii. 
Pentru deranjamentele ce 
depășesc 72 ore, Rom
telecom va suporta dublul 
abonamentului lunar.

/. JURCONE

nominalizarea persoanelor fizice 
sau juridice titulare ale acestora, 
ne demonstrează că respectivul 
"birou executiv" al așa-zisului 
PAUR este adeptul acțiunilor 
obscure, subterane și diver
sioniste, în care transparența 
lipsește cu desăvârșire.

în final, regretăm totuși 
faptul că o infimă parte a 
membrilor și simpatizanților 
noștri au fost derutați și înșelați 
de minciunile lansate de către 
acești neprieteni care au dorit 
atât de mult dezmembrarea 
PUNR-ului. Nu mor caii când 
vor câinii, domnilor! Tuturor 
celor dezamăgiți prin minciuni și 
fals le transmitem mesajul că 
oricând ușile organizațiilor 
noastre le sunt deschise, spre a 
reveni între colegi și prieteni. 
PUNR rămâne înainte de toate 
un veritabil partid al unității 
naționale a tuturor românilor!

P.S. Materialul a fost 
întocmit în baza consultării și 
aprobării Biroului Executiv al 
Filialei județene PUNR 
Hunedoara.

Deva, 7 august 1998 
Președintele filialei 

județene a PUNR, 
ing. Petru Șteolea 
Secretar executiv, 

jr. Ion Deleanu
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Duminică, 16 august

Start și în 
Divizia D la 

fotbal
Duminică, 16 august, începe și 

campionatul Diviziei D la fotbal la 
care sunt înscrise 13 echipe. Cu 
toate greutățile financiare și mate
riale cu care se confruntă și cele 
mai puternice asociații și secții de 
fotbal, conducerile cluburilor, cu 
sprijinul cât de cât posibil al spon
sorilor consacrați ce iubesc cel 
mai popular sport FOTBALUL, au 
organizat și în această vară sta
giul de pregătire ,în vederea des
chiderii noului sezon fotbalistic 
1998-1999.

La cluburile cu tradiție, pre
gătirile, meciurile amicale de veri
ficare s-au desfășurat în bune 
condiții: FC Dacia Orăștie, FC Paro- 
șeni-Vulcan, Victoria '90 Călan, 
Parângul Lonea, Constructorul 
Hunedoara, Minerul Teliuc și Ghe- 
lar, CFR Marmosim Simeria, Metalul 
Crișcior, ca și ia celelalte parti
cipante din Valea Jiului. Din dis
cuțiile purtate cu unii antrenori și 
oameni de fotbal din conducerea 
unor cluburi am reținut că Dacia, 
Victoria, FC Paroșeni-Vulcan, Pa
rângul Lonea sunt decise să atace 
primele locuri în clasament și 
prioritar promovarea. Dorințe sunt, 
dar nu prea există putere finan
ciară absolut necesară realizării 
performanței.

Așa cum sublinia și dl prof. 
Mircea Sârbu, președintele Aso
ciației județene de fotbal, este foar
te important ca fiecare club, 

. echipă să aibă o preocupare ma- 
"joră pentru buna organizare a 
partidelor de fotbal, respectându- 
se cu strictețe regulamentul, și pe 
teren și în incinta stadionului să 
domnească fair-play-ul, să câș- 

■ tige spectacolul sportiv spectatorii 
pe care îi dorim în număr cât mai 
mare în tribune.

Titi Alexoi este antrenor 
de câțiva ani buni la Victoria 
'90 Călan. Cunoscut divizio
nar B - o perioadă îndelun
gată a fost portarul nr. 1 al 
Metalurgistului Cugir - când 
a pus "ghetele în cui" s-a în
regimentat în rândurile an
trenorilor. Când s-a simțit 
pregătit, s-a prezentat la 
examen, la FRF București și 
a reușit. Este legat trup și 
suflet de echipa Victoria. Cu 
perseverență, muncă și se
riozitate, cu sprijinul condu
cerii asociației și al secției 
de fotbal, neabdicând nicio
dată de la spiritul de fair play, 
a reușit să închege o forma
ție bine apreciată, capabilă 
în acest nou campionat să 
"urce" în Divizia C. încă din 
returul campionatului trecut, 
într-o discuție avută cu Titi, la 
sfârșitul unui meci la Călan, 
mi-a confirmat cu toată tăria 
că în ediția '98 - '99 a Cam
pionatului Diviziei D, Victoria 
Călan va "trage" pentru pro
movare. l-am spus atunci că 
îl voi aborda și înaintea star
tului campionatului să văd 
dacă își ține promisiunea. L- 
am găsit la locul lui, la antre
nament, cu băieții săi. Și de 
această dată ne-a răspuns 
deschis, cu amabilitatea și 
corectitudinea ce îl carac
terizează.

■ Știi de ce te caut?
- îmi închipui. Dar, vreau

să vă spun că în ciuda faptului 
că în afară de S.C. Sidermet, 
nimeni din oraș, nici Primăria, 
dnii consilieri, o societate co
mercială, agent economic 
sau patron nu au găsit încă 
de cuviință să vină în sprijinul 
(financiar) echipei, clubului

Convorbire cu 
antrenorul principal 

Titi Alexoi

nostru, noi ne pregătim cu toa
tă dăruirea pentru a ne angaja 
în lupta pentru promovare. 
Consider că atât echipa, cât și 
conducerea clubului s-au "ro
dat" suficient pentru ca Victoria 
să-și confirme valoarea ur
când într-un eșalon fotbalistic 
superior.

- Pe ce te bazezi?
- în primul rând pe lotul de 

jucători ce îl avem la pregătiri, 
pe sprijinul conducerii noastre 
- dl ing. Ștefan Fănică, director, 
președintele Asociației Spor
tive, ing. Marcel Ursu, preșe
dintele secției de fotbal, Gra- 
țian luga, vicepreședinte, loan 
Avram, secretar, Dorel Mărilă, 
organizator de competiții.

- Sunt curios să cunosc 
componența lotului, dacă ai 
readus la Călan cei trei jucă
tori ce au evoluat la echipe 
din Divizia B, în Valea Jiului, 
cum îți propuneai în urmă cu 
câteva luni...

- Da, se află în pregătiri 
mijlocașul Lazăr de la Pa
rângul Lonea și Ocolișan de 
la Minerul Lupeni. Nu a pri
mit dezlegare Miclăuș, în 
schimb vine în locul lui Mo
vilă II. Notați-vă întregul lot: 
luga și Muntean (portari), 
Pânzariu, Ailoaie, Bordean, 
Kollman și Budeic (fundași), 
Socaci, Lazăr, Surugiu, Kai
ser, Rece, Dumitriu, Căru- 
ceriu, Trilogan și Hațeganu - 
ultimii doi de la Corvinul 
(mijlocași), Matei, Ocolișan, 
Cogan și Neagoe 
(înaintași).

- Poți să ne divulgi care 
e formația de bază, în ce 
așezare pe teren abordezi 
jocurile viitoare?

- Venirea lui Lazăr și 
Ocolișan, care sunt peste 
valoarea lotului, îmi creează 
posibilitatea să pun "în sce
nă" o așezare modernă - 3- 
4-3: luga- Pânzariu, Bor
dean, Kollman - Socaci, 
Lazăr, Surugiu, Budeic 
(Movilă) - Ocolișan, Matei, 
Kaizer. Dacă lucrurile se 
desfășoară normal, am con
vingerea că vom face o trea
bă bună.

- Vă dorim succes!
- Mulțumim, sperăm și 

noi că vom aduce bucurie în 
rândul suporterilor noștri și 
un public mai numeros în 
tribună.

Sabin CERBU

.---------------------------------•
Turism montan J

Cupa
"Kogaion"

I
Asociația de Turism Montan ■ 

"Kogaion" Orăștie, cu sprijinul i 
Direcției Județene a Tineretului și 1 
Sportului Hunedoara și al Sindi- 1 
catului Liber al S.C. Chimica S.A. , 
Orăștie, a organizat cea de a VIII- ■ 
a ediție a concursului de turism ■ 
montan dotat cu Cupa "Kogaion". • 
Concursul s-a desfășurat în peri- 1 
oada 7-9 august, participant bu- J 
curându-se de decorul minunat al a 
munților Retezat, tabăra de corturi i 
fiind amplasată la cabana Pietrele. •

La ediția din acest an alături 1 
de montaniarzii de la cluburi simi- J 
lare din județ au fost prezenți și , 
concurenți din Alba lulia, Aiud, ■ 
Sibiu, Victoria, Tg.Jiu, Slatina, i 
Reșița, București, lași, Tumu Seve- 1 
rin. Probele de concurs au fost: 1 
regularitate, orientare și o probă , 
teoretică. Traseul de regularitate a 
cu o durată de 8 ore a atins vârful ■ 
Peleaga (2509 m, cel mai înalt vârf ■ 
din masiv) și lacul Bucura (cel mai 1 
mare lac glaciar din România).

Deoarece serile de la ca- , 
bană sunt mai lungi și mai plăcute ■ 
dacă sunt însoțite de cântece și > 
glume, s-a desfășurat și o probă 1 
culturală cu tematică montană. J 
Proba a fost câștigată de C.T. , 
Bucuria București. i

în clasamentul general pe pri- i 
mul loc s-a clasat C.T.S."Acropolis" 1 
Aiud, urmat de A.S.M."Sibiniensis" j 
Sibiu iar locul al treilea l-a ocupat , 
ATM. Speo-Alpin Mehedinți. ■

Cei mai buni au fost răsplătiți ■ 
cu diplome, plachete, cupe, bani. 1 
Dar toți participant au câștigat, 
dacă ne gândim la cele trei zile 
petrecute la aer curat, departe ( 
de stresul cotidian. i

Lazăr MOiSE 1 
președintele J

A.T.M."Kogaion" Orăștie J ,

“i1 
l! 
i: 

Complexul sportiv "Anena" din Aninoasa a fost, între 7-9 august, gazda Concursului internațional de I *

O nouă intervenție reușită a portarului lanu de la Drobeta.
Fază din meciul Vega - Drobeta Tr. Severin.

Foto: Traian MÂNU

r
I 
I 
I
I tir cu arcul, dotat cu "Cupa Minerul". Organizată de Asociația Sportivă "Minerul" Aninoasa, în colaborare | 
. cu Direcția Județeană de Tineret și Sport, la întrecere au participat sportivi din Cipru, Republica Moldova . 
I și din toate cluburile de profil din România. '

A fost, timp de trei zile, la complexul de sub pădurea de brazi din Aninoasa, o sărbătoare a |
■ îndrăgitului sport de tir cu arcul - născut în această așezare minerească cu peste trei decenii în urmă - .
I la care a participat un mare număr de admiratori de toate vârstele. I

Finala - individuală și pe echipe - desfășurată în nocturnă, a fost deschisă impresionant de jocuri de | 
artificii, care au atras un mare număr de spectatori.

- A fost o întrecere deosebită, care a demonstrat încă o dată locul tirului cu arcul în lumea sportivă, 
| precum și buna pregătire a seniorilor, kadeților și copiilor din clubul aninoșean - apreciază dl llie Botgros,
■ președintele Secției de tir cu arcul a Asociației sportive "Minerul" Aninoasa. La băieți, finala a urcat pe
■ locul I pe Constantin Frai (CSM lași), II - Anton Solomon (Minerul Aninoasa), III - lonuț Păuleț (CSM lași). La 
| fete: I - Mihaela Frai (CSM lași), II - Mădălina Vîrban (Minerul Aninoasa), III - Claudia Cesovan (Minerul

I Aninoasa). Suntem bucuroși că la 15 august va pleca la Campionatul European de Tir cu Arcul de la 
Bordeaux (Franța) lotul de seniori al României,care este format din Viorel Hăbian (Minerul Aninoasa), Gigi 

| Pușcă (Minerul Aninoasa) și Constantin Frai (CSM lași), iar la senioare va fi prezentă reprezentanta 
I noastră Claudia Cesovan. Mulțumesc sponsorilor-Consiliul local Aninoasa, Sindicatul MTI al minei, Grupul 

95 Petroșani, filiala Petroșani a SC Tim Cluj, Agrocom Petroșani, precum și Asociației familiale Dodescu 
| și SC Lungu Impex din Aninoasa - care au dat gir desfășurării în cele mai bune condiții a întrecerii 
I internaționale de tir cu arcul de la noi.

Lucia LiCiU— — — _ — — _ — — — — — — — — — — — — — —

Concurs international de tir cu arcul dotat cu

"Cupa Minerul"

topice i
La sfârșitul săptămânii j 

trecute, popicarii români și- ■ 
au ales drumul în viață, viito- 1 
rul lor fiind de acum unul J 
cert: Divizia Națională a fost ■ 
constituită din 14 echipe fe- 1 
minine și 18 masculine, îm-' 
părțite în două serii pe baza ■ 
așezării geografice, dar și a 1 
echilibrului valoric, lată com- j 
ponența lor și programul pri- ■ 
mei runde (19 septembrie): 1

Feminin, SERIA I: I
Voința Odorhei (stă în pri- 1 

ma etapă); Rapid Brașov - J 
Gaz Metan Mediaș; Voința ■ 
Timișoara - Constructorul 1 
Gherla; EleCtromureș Tg. j 
Mureș - Metrom Brașov. ■

i

SERIA a ll-a: !
CONPET Ploiești (stă); > 

Ductil Sigma Buzău - J 
Laromet București; Rapid ■ 
București - Constr. Voința 1 
Galați; Petrolul Băicoi - J 
Olimpia Voința București. ■

I

Masculin, SERIA I: .
Electromureș Tg. Mureș ' 

(stă); CFR Câmpia Turzii - J 
Jiul Petrila - Vulcan; CS Bu- ■ 
ziaș - Electrica Sibiu; Side- • 
rurgica Hunedoara - Rul- J 
mentul Brașov; ■

Foresta Tălmaciu - UNIO 1 
Satu Mare.

SERIA a ll-a:
Vega Ploiești (stă); Car- ■ 

păți Sinaia - Temelia Brașov; > 
CFR lași - IFOR Rapid M. J 
Ciuc; ■

Cimentul Fieni - Procon- 1 
cer Loc. Brașov; Constructorul ' 
Galați - Petrolul Teleajen.

I 
I I 

I 
I 
I 
I 
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I 
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Astă seară
STEAUA - 

PANATHINAIKOS
Astă seară, de la ora 

20,30, Steaua întâlnește în 
calificările pentru Liga cam
pionilor puternica formație 
Panathinaikos Atena, pe sta
dionul din Ghencea. Militaru 
este incert, dar revine Belo- 
dedici. Ritlli a fost operat și 
va fi indisponibil pentru o lu
nă de zile. în locul lui va apă
ra Gabriel Rotaru. Meciul va 
fi transmis de TVR. (S.C.)

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Dacia Un. Brăila - Midia Năv.; Cimentul - Poli lași: 
Laminorul - Precizia; FC Chindia - Gl Buzău; Metr. ICIM Bv - Sportul 
Stud.; Nitramonia - Poiana C.; Tractorul Bv - Dun. Galați; Rulmentul - FC 
Brașov; Rocar - Petr. Moinești.

1. Petr. Moinești 2 2 0 0 6-1 6
2-3. Gloria Buzău 2 2 0 0 5-1 6

FC Brașov 2 2 0 0 5-1 6
4. Chindia Târgoviște 2 1 1 0 5-2 4
5. Precizia Săcele 2 1 1 0 4-1 4
6. Poiana Câmpina 2 1 1 0 3-2 4
7. Politehnica 2 1 0 1 4-2 3
8. Rulmentul Alex. 2 1 0 1 2-1 3
9. Rocar București 2 1 0 1 3-3 3
10. Midia Năvodari 2 1 0 1 1-1 3
11-12. Cimentul Fieni 2 1 0 1 2-4 3

Dunărea Galați 2 1 0 1 2-4 3
13. Tractorul Brașov 2 1 0 1 1-3 3
14. Dacia Un. Brăila 2 0 1 1 1-5 1
15. Nitramonia Făgăraș 2 0 0 2 2-4 0
16. Metr. ICIM Bv 2 0 0 2 0-3 0
17. Laminorul Roman 2 0 0 2 2-6 0
18. Sportul Stud. 2 0 0 2 1-5 0

ria Buzău - Metrom ICIM Bv 2-0; Dun. Galați - Nitramonia Făg. 2-1; Precizia 
Săcele - Cimentul Fieni 3-0; Rocar Buc. - Laminorul Roman 2-1; Midia Năv. - 
Rulmentul Alex. 1-0; Politehnica lași - Dacia Un. Brăila 4-0; Petr. Moinești - 
Sportul Stud. 2-0.

Rezu Itate I e 
etapei a ll-a: Poiana 
Câmpina - OF Chindia 
2-2; FC Brașov - 
Tractorul Bv. 3-0; Glo

&T fa M li /•< VWr in
Rezultatele etapei a ll-a: Intergaz Buc. - Electroturist Tr. Măg.

5-2; Cimentul Medg. - Juv. Steaua Buc. 2-2; Met. Filipești - Fulgerul
Bragadiru 3-0; Callatis Mang. - Electromagnetica 5-0; Petr. Boldești -
Chimia Brazi 4-2; Faur Buc. - Dun. Călărași 3-0; Acumulatorul Buc. -
Un. Slobozia 1-1; Navol Oltenița - Petr. Videle 3-2; Inter Dun. Giurgiu -
Met. Plopeni 3-1; Rafin. Steaua Câmpina - Jandarmii Dorobanțu 4-3.

CLASAMENTUL
1. Faur Buc. 2 1 1 0 4-1 4
2 Juv. St. Buc 2 1 1 0 4-2 4
3. Acumulatorul 2 1 1 0 3-2 4
4 Fulgerul Brag 2 1 0 1 7-5 3
5. Callatis Mang. 2 1 0 1 5-3 3
6. Jandarmii Dorob. 2 1 0 1 6-5 3
7-8 Chimia Brazi 2 1 0 1 5-4 3

Intergaz Buc. 2 1 0 1 5-4 3
9. ElectroturistTr. Măg. 2 1 0 1 6-6 3
10. Navol Oltenița 2 1 0 1 5-5 3
11-13. Petrolistul Bold. 2 1 0 1 4-4 3

Inter Dun. Giurgiu 2 1 0 1 4-4 3
Met. Filipești 2 1 0 1 4-4 3

14. Met. Plopeni 2 1 0 1 4-5 3
15. Dun. Călărași 2 1 0 1 2-3 3
16. Raf. Câmpina 2 1 0 1 6-10 3
17. Electromagnetica 2 1 0 1 1-5 3
18. Un. Slobozia 2 0 2 0 2-2 2
19. Cimentul Med. 2 0 1 1 2-3 1
20. Petr. Videle 2 0 0 2 3-5 0

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

■V/O DIVIZIA ClJ
Rezultatele etapei a ll-a: Electrica Timiș - Phoenix B.M. 3-0;

Min. Stei - Someșul S.M. 0-1; Armăt. Zalău - Obilici Sânm Sârbesc 3-
2; Olimp. Gherla - Sticla Turda 0-1; Crișul Aleșd U.M. Timișoara 3-
1; Ind S. C. Turzii - Inter Arad 3-0; Metalurg. Cugir -CFR Ciuj 0-1;
Telecom Arad - Min. Sărmășag 1- 3; "U" West P. Pecica - CFR
Timișoara 2-2; Minaur Zlatna a stat.

CLASAMENTUL
1-2. CFR Cluj 2 2 0 0 3-0 6

Sticla Turda 2 2 0 0 3-0 6
3. Someșul S.M. 2 2 0 0 2-0 6
4. Telecom Arad 2 1 1 0 2-1 4
5. Electrica Timiș 2 1 0 1 3-1 3
6-7. Crișul Aleșd 2 1 0 1 4-3 3

Obilici Sânm. Sârbesc 2 1 0 1 4-3 3
8. Ind. C. Turzii 2 1 0 1 3-2 3
9. U.M. Timișoara 2 1 0 1 3-3 3
10. Min. Sărmășag 2 1 0 1 2-2 3
11. Phoenix B.M. 2 1 0 1 2-3 3
12. Armăt. Zalău 2 1 0 1 3-4 3
13. Inter Arad 2 1 0 1 2-4 3
14. CFR Timiș 1 0 1 0 2-2 1
15. Minaur ZI. 1 0 1 0 1-1 1
16. "U"W.Petr. Pecica 2 0 1 1 2-4 1
17. Metalurg. Cugir 2 0 0 2 1-3 0
18-19. Olimpia Gherla 2 0 0 2 0-3 0

Minerul Ște 2 0 0 2 0-3 0
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în anii '80 -’85 -'89, IFET 
I Deva livra la export un volum 

însemnat de masă lemnoasă, 
, în principal bușteni. Nu era o 
I mare afacere vânzarea 
1 lemnului brut. Dar se vindea. 
1 Căzând CAERUL, s-a redus 

și exportul. Azi, S.C. 
' ‘Sargeția Forest" S.A. Deva 
I mai realizează o producție 
1 mică pentru export.- Și cu 

predilecție în țările arabe. Din

Nu trebuie 
pierdut 

exportul
păcate, prețurile lemnului la 
export - ale cherestelei - sunt 
mici. Asta, după cum ni s-a 
spus la conducerea 
societății, atât din cauza 
raportului artificial leu-dolar, 
cât și a inundării pieței 
externe de furnizori din 
luguslavia și Ucraina, care 
dispun de întinse zone de 
pădure.

- Cu toate acestea, 
producția prevăzută pentru 
export în perioada care a 
trecut din an este realizată în 
proporție de 90 la sută, 
sublinia ing. Ștefan Cotoară, 
directorul general al S.C. 
"Sargeția Forest” S.A. Deva. 
Es>e adevărat că încă nu am 
livrat-o integral, dar o vom 
livra.

- Exportul va fi totuși o 
activitate rentabilă.

- Fără doar și poate și noi 
nu,vom renunța la acest 
indicator economic important 
pentru eficiența societății, 
intre aite măsuri pe care le 
avem în atenție în viitorul 
apropiat este și aceea de a 
pătrunde cu cheresteaua pe 
piața de vest a Europei. 
Avem lemn bun, știm să 
lucrăm, însă ne lipsește o 
linie tehnologică de 
performanță și randament. 
Ne gândim, căutăm soluții să 
ne dotăm cu o asemenea 
instalație modernă. Costă 
cam mult dar merită. Sperăm 
să reușim nu peste foarte 
mult timp.

într-adevăr, nu trebuie 
erdut exportul.

/

de gospodărie 
și locativă a 

Orăștie s-a 
în societate

l

î

i

i

Unitatea 
comunală 
municipiului 
transformat
comercială, creăndu-se astfel 
posibilitatea privatizării.

Este o chestiune simplă 
privatizarea, transferul de 
proprietate de la stat către 

| domeniul privat în cazul unei 
unități de servicii cum este 
actuala S.C. “Activitatea Goscom” 

, Orăștie, fostă RAGCL Activitatea?
Un schimb de opinii și de 

argumente cu dl Ovidiu Trif, 
inginerul șef al amintitei societăți, 
ne arată că nu. Ba s-ar putea 

. spune chiar că lucrurile sunt mai 
; complicate ca în cazul unei fabrici, 

să zicem.
- Die inginer șef, priva

tizarea în căzui unității dv e o 
problemă de viitor apropiat?

j ■ După părerea mea nu poate 
f: I: viitorul apropiat. Sunt prea

| multe necunoscute.de rezolvat 
pentru realizarea unui transfer de

! proprietate cu maximum de 
foloase pentru oraș. Pentru că, să

'■ rt: uităm, și ca agent economic 
privat noi tot cu banii bugetului 
vom lucra, deci trebuie să-i 
asigurăm orașului servicii de 
calitate.

- Vreți să faceți o trecere în 
revistă a necunoscutelor de 
care vorbeați?

- Cele mai multe sunt legate 
(de patrimoniu. Dintr-un patrimoniu

Băncile de stat își pot 
majora capitalul social

Pentru a veni în sprijinul societăților bancare la care statul 
este acționar majoritar, Executivul a emis o ordonanță prin care 
băncile de stat își pot majora capitalul social. Majorarea se poate 
efectua cu dividendele aferente anului .1997, dar și din rezervele 
existente în sold, constituite din influențele de curs valutar 
aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând 
capitalul social în valută.

Măsura poate constitui o mai mare atracție pentru investitorii 
interesați de băncile de stat românești.

Protecția grâului indigen
Pentru a regiementa situația de pe piața grâului, guvernul a 

adoptat de curând o ordonanță prin care se instituie un fond de 
300 de miliarde de lei, alimentat din bugetul Ministerului 
Agriculturii și Alimentației, fond care va fi destinat acordării unei 
prime de 200 de lei/kg tuturor unităților de morărit și panificație 
care cumpără grâu de la producătorii interni, indiferent de prețul 
de achiziție. Prima va fi primită de unitățile menționate până la 
31 decembrie 1998 și va fi folosită în scopul transportului și 
depozitării grâului.

Un alt act normativ adoptat de guvern se referă la majorarea 
taxelor vamale pentru grâul și făina importate din Ungaria, în 
scopul protejării producției proprii, conform unei clauze din 
Acordul CEFTA. Astfel, taxele vamale la grâul importat din 
Ungaria se vor majora de la 15 la sută la 25 la sută, iar la făina 
de grâu importată din Ungaria taxele vamale se vor majora de la 
15 la sută la 45 la sută. Hotărârea se va menține până la 31 
decembrie a.c.

Pagină realizată de: Dumitru GHEONEA, ion CiOCLEi, Adrian SĂLĂGEAN

de 7 miliarde de lei cât are acum 
societatea, în proprietatea sa ar 
mai rămâne 350 de milioane de 
lei. Captările de apă, conductele 
magistrale, rețelele de distribuție a 
apei, rețelele de canalizare cu 
stațiile de epurare, centralele 
termice și rețelele de distribuție a 
energiei termice ar trece în 
patrimoniul Consiliului local.

PRIVATIZAREA UNEI 
UNITĂȚI DE SERVICII 
NU-I DELOC SIMPLĂ

9

- în cazul acesta, toate 
funcționalitățile respective ar 
urma să vă fie încredințate dv 
pentru administrare șl 
exploatare contra redevență.

- Da, numai că în înlocuirea, 
modernizarea, repararea capitală 
a acestor active sunt înglobate 
de-a lungul anilor toate beneficiile 
și mai târziu profitul activității 
noastre globale. Cine ne 
despăgubește pe noi de acestea?

- Care ar fi, după părerea dv, 
soluția de privatizare? Pe 
activități sau global?

- Global. Principalele noastre 
activități - de alimentare cu apă și 
de canalizare, de termoficare și 
apă caldă menajeră, de prestații 

pentru populație în instalații sunt 
legate unele de altele. 
Despărțirea lor și privatizarea pe 
activități ar însemna disfuncțio- 
nalități și creșterea birocrației în 
detrimentul 
intenționăm
activității de prestări pentru 
populație ca să ne creăm resurse 

tarifelor. Noi 
diversificarea

financiare proprii pentru mărirea 
patrimoniului societății. Pentru 
asta am ținut strâns de meseriașii 
pe care i-am avut chiar dacă ne- 
a fost uneori foarte greu să 
asigurăm banii pentru salarii. Și 
mai e o problemă: meseriașii de 
la termoficare i-am folosit pe 
timpul verii la modernizarea, 
repararea capitală sau curentă a 
centralelor și rețelelor termice. 
Indiferent cine ar fi proprietarul 
patrimoniului respectiv 
municipalitatea sau noi - acesta 
trebuie întreținut permanent ca să 
i se asigure o bună 
funcționalitate. Văd această 
activitate continuată chiar dacă 
municipalitatea este proprietara

z

întreprinderea de pajiști Deva - 
scăpătată după opt ani de tranziție 

primit tutela Ministerului 
Agriculturii, prin ruperea de la 
silvicultură. “Sunt multe cauze 
ce au generat actuala stare de 
fapt, printre care aș aminti 
păstrarea, din motive elec
torale, a taxelor de pășunat la I 
un nivel modic, precum și un 
oarecare dezinteres al obștii 
pentru patrimoniul ei", preci
zează dl Gheorghe Jurca. Așa 
că singura sursă reală de venit 
pentru "Herba" a rămas 
închirierea unei părți din 
spațiile de care dispune, 
pentru care surit încasați lunar 
25 de milioane de lei.

Sarcina dlui Jurca este 
clară: pregătirea firmei pentru 
privatizare. în opinia inter
locutorului, patrimoniul firmei ar 
permite investitorului care ar 
cumpăra firma să dezvolte 
afaceri în domeniul producției, 
de plante graminee, al creșterii 
animalelor, al producției 
industriale sau în turism. După 
ultima evaluare pe care o are 
directorul de la “Herba”, cota 
din acțiuni pe care F.P.S. o 
oferă la cumpărare valorează 
1,7 miliarde de lei.

cuprinzând 
de defrișări, 
rectificări și

Despre activitatea între
prinderii de pajiști, actualmente 
S.C. “Herba” S.A. Deva, nu se 
poate vorbi decât la timpul 
trecut. La 1989, firma avea în 
întreținere peste 76.000 de 
hectare de pășune, într-un 
județ a cărui suprafață 
împădurită îl clasa pe locul al 
doilea în țară după Suceava. 
Aflată în subordinea 
silviculturii, întreprinderea de 
pajiști a executat ample lucrări 
de amenajare a patrimoniului 
pastoral, ciclul de întreținere, 
de patru ani, 
manopere 
fertilizare, 
însămânțare. în acest gen de 
lucrări se investeau milioane 
de lei, care, la prețurile de 
dinainte de 1989, reprezentau 
sume considerabile. Tot în 
această perioadă s-a făcut și o 
cartare a fondului pastoral al 
județului, descoperindu-se că 
suprafața reală de pajiști era cu 
10.000 de hectare mai mică 
decât se apreciase până 
atunci. Munca celor câteva 
sute de angajați de la pajiști a 
făcut ca în 1989 starea

y---------- ..... —.......... -------------------------

patrimoniului.
- Costurile cu activitatea 

de întreținere și reparații ar 
urma să se scadă în acest 
caz din redevențe...

- Sigur. în caz

x

de 
privatizare nu are deocamdată 
rezolvare problema lichidării 
debitelor. Avem creanțe asupra 
populației, a unor instituții 
bugetare și agenți economici, 
în valoare de două miliarde de 
lei. Cine le-ar prelua pe 
acestea? Spitalul, de pildă, ne 
datorează pentru serviciile 
prestate 260 de milioane de lei. 
Până acum cheltuielile sale 
materiale cădeau în sarcina 
bugetului local. Acum depinde 
în întregime de Ministerul 
Sănătății. Acesta se face că nu 
știe de datorie. E sărac bugetul 
ministerului, se știe, darnici noi 
nu putem acoperi datoriile 
altora, căci nu avem de unde. 
Sunt apoi datoriile populației. 
N-avem la îndemână nici un 
instrument juridic pentru a ni le 
recupera, deoarece și Legea 
locuințelor are multe lacune. 
Noi nu ne putem ține de 
procese cu zeci și sute de 
debitori din rândul populației ca 
să ne recuperăm banii. Acestea 
sunt problemele privatizării în 
cazul unității noastre. Și încă 
nu sunt toate.

pajiștilor județene să fie la un 
nivel acceptabil, departe insă de 
ceea ce ar fi trebuit să fie, dar și 
mai departe de starea jalnică în 
care se află în prezent.

Astăzi, la S.C. "Herba" S.A. 
Deva mai lucrează 13 persoane, 
în 1998, firma nu a primit nici o 
comandă pentru prestarea unor 
lucrări specifice. Declinul a 
început imediat după 1990, când 
pajiștile au trecut în ad
ministrarea consiliilor locale, iar 
banii alocați pentru întreținerea 
lor au fost din ce în ce mai puțini. 
Cele 12 ferme operative ale S.C. 
“Herba" S.A. zac în prezent 
nefolosite, iar impresionanta 
dotare, ce cuprindea exca
vatoare, trailere, tractoare și alte 
utilaje specifice, a fost în 
majoritate casată. Mai sunt 
active doar fermele de la Beriu, 
Sarmizegetusa și Șoimuș care, 
contracost și când se poate, 
prestează diverse lucrări 
agricole la terți. în opinia 
actualului director al firmei, dl 
ing. Gheorghe Jurca, premisele 
căderii activității de întreținere a 
pajiștilor au început în momentul 
în care această preocupare a

Societatea comercială “Clp 
Audio Video Film” SRL este 
specializată pe servicii de 
închiriere casete video. Din 
cele declarate de dl Alin 
Josan, directorul firmei, 
ofensiva televiziunii prin cablu 
n-a reușit, până în prezent, să 
diminueze pofta publicului 
pentru vizionări video. 
Desigur, perioada de “glorie” 
de dinainte de 1989, când, 
pentru 50 de lei, se înghesuiau 
zeci de oameni intr-un 
apartament pentru o vizionare 
video, a trecut. Cererea a 
rămas și în prezent mai mare 
decât oferta. “Acest lucru se 
face simțit mai bine de când a 
intrat în funcțiune Legea

v legea copyright-ului a 
mărit prețul casetelor 
video cu 3000 la sută

Copyright-ulul, ne spune dl Alin 
Josan. Aceasta, pe de o parte, 
a ridicat calitatea materialului 
audio-video la cote vestice, iar 
pe de altă parte a diminuat, în 
această primă fază, oferta”. în 
prezent în România există doar 
trei furnizori de casete video 
cu licență, dintre care doar 
unul se distinge prin diver
sitatea și cantitatea ofertei. 
Este vorba de Transglobal 
Media București, furnizor al 
caselor MGM, Tri Star, Twenty 
Century Fox, Playboy și Walt 
Disney.

înainte de aplicarea preve
derilor Legii Copyright-ulul, 
“biblioteca” de casete video a 
firmei număra peste 3000 de 
titluri. în prezent, numărul 
acestora s-a diminuat la cca. 
480 de casete. Dacă înainte 
costul unei casete era de 5000 
de lei, în prezent achizițio
narea ei reclamă achitarea a 
150.000 de lei, adică cu 3000
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Fonduri PHARE pentru 
sinistrati>

Comisia Europeană a alocat României suma de 10 
milioane de ECU (circa 11 milioane de dolari) din fondurile 
PHARE pentru un Program PHARE de Reabilitare a Efectelor 
Dezastrelor. Suma va fi destinată refacerii infrastructurii 
economice și sociale a regiunilor din România afectate de 
inundațiile din acest an.

în afara acestui sprijin acordat prin programul PHARE, 
Uniunea Europeană a oferit un milion de ECU, prin 
intermediul Oficiului Umanitar (ECHO), pentru ajutorarea 
victimelor inundațiilor de anui acesta din țara noastră.

•»

la sută mal mult. “Datorită 
ofertei limitate, suntem 
strangulați de cererea mare 
de filme pe care cei peste 
2000 de cllențl al noștri o 
reclamă. Aducem lunar 
filme în valoare de cca. 4-5 
milioane de lei șl tot nu 
reușim să acoperim 
cerințele. Se cer filme dintre 
cele mai diverse, filme de 
Oscar, filme de cinematecă, 
dar șl producții comerciale 
de acțiune, horror, arte 
marțiale, comedii sau 
desene animate. Am 
observat un interes redus 
pentru filmele cu caracter 
erotic sau sexy, existând, 
paradoxal, o curiozitate 

mărită, pe care însă nu o 
putem onora, pentru 
producții pornografice”, ne 
spune dl Josan.

Interlocutorul apreciază 
“masa rotundă" care se 
inaugurează, ad-hoc, în 
momentul returnărll case
telor de către cllențl, prin 
discuții aferente producțiilor 
de video vizionate. Acest 
lucru permite personalului 
firmei să intuiască gusturile 
cllențllor șl să facă 
propuneri pertinente celor 
interesați de un gen sau 
altui. Această afacere aduce 
lunar un venit ce variază 
între 8 șl 12 milioane de lei. 
Se apreciază că activitatea 
are un curs ascendent ce se 
va face simțit tot mal 
pregnant pe măsură ce vor 
apărea tot mal multe case 
cu oferte de casete video 
licențiate.

I
J

necunoscute.de
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COLEGII, UllCÂiXI) PllIN ANI
Cristina, Roxana, Mihaela și Mihai au fost me

reu alături, din clasa I primară până în clasa a XIl-a 
de liceu. Colegi de clasă, 12 ani! Din clasa a V-a li 
s-a alăturat și Claudia. Tot acolo, la "generală 4, în 
Gojdu" (azi Școala "Andrei Șaguna" din Deva). Și 
au învățat, au crescut alături, urcând prin ani, 
strădanii, ghidușii, izbânzi, iar în vara aceasta au 
absolvit toți cinci Colegiul Național Decebal la clasa 
de mate-fizică-engleză. O clasă căreia, împreună 
cu ceilalți colegi - cu Bogdan, Ruxy, Andra, Sorin, 
Ovidiu, Ama, Călin, Ioana, cu Mădălina și Adi, 
Cristina, Ruxi, Cipri, Ramona, lulia, cu Anca și cu 
Andreea, cu Nicu, Mihaela, Ramona, Rodi, Diana, 
Nuny, Aida, Roxi, Lumi - i-au dat personalitate. 
Personalitatea vârstei lor, a spiritului lor de obser
vație, a forței lor de pătrundere, a naivității și 
maturității lor, a imaginației bogate în permanentă 
învolburare.

Imaginație? Ei, da. Le va sta mărturie peste ani 
și acel "fluturaș" de la absolvire, conceput și 
realizat de două eleve din grupul celor cinci care 
au parcurs împreună 12 ani: Cristina Paralescu și 
Roxana Vernichescu. "Am vrut să fie al nostru, să 
ne reprezinte, să surprindă o trăsătură a fiecăruia 
dintre noi, să ne amintească peste ani despre noi, 
cei de acum" - recunoaște Cristina.

"Când am încetat să fim copii, am murit de
mult"- spune motto-ul de pe prima pagină a flutura- 
șului, maximă desprinsă din gândirea unicului 
Brâncuși. Și adolescenții încearcă să demonstreze 
adevărul din motto-ul ales.

ț»

"Fluturașul" e o ... joacă. O joacă serioasă. E un 
fluturaș de pe coperta căruia te privește zâmbind 
un chip de adolescent care, desigur,e însoțit de un 
gând din partea acestuia. Când încerci să-l des
chizi, pliantul nu se mai ... termină. Pe un fundal 
azuriu, de vreo 60 cm, se "agață" una după alta 
vreo 30 de personaje caricaturizate. Sunt ei, 
absolvenții clasei de mate-fizică-engleză, fiecare 
cu ... trăsătura lui. Și nu lipsește de la "post" nici 
Dirigu.

Fiecare caricatură spune ceva. Cristina și 
Roxana și-au surprins colegii (și s-au surprins ele 
însele), cunoscându-i, cunoscându-se. Și "citind" 
fluturașul nu te mai întrebi cum de aceste două 
absolvente vor să urmeze arhitectura. Dimpotrivă, 
acum când pregătirea lor pentru acest examen a 
început numărătoarea inversă, le spui: "Doamne, 
ajută-le"!

Nu te întrebi nici despre colegii lor din grupul 
celor cinci, veniți în liceu de la Școala Nr.4. Despre 
Mihaela Rudeanu se credea, cu ani în urmă (când, 
la o expoziție de desene de la Galeriile Forma, în 
lucrările ei se simțea prezența unui suflet sensibil, 
cald, un colorist fin), că va urma artele plastice. Și 
iat-o, în această vară fierbinte, învață temeinic 
pentru medicină. Claudia Paschia se pregătește 
pentru facultatea de drept, Mihai Petre, pentru cea 
de studii economice. După 12 ani alături, iată-i 
acum pregătindu-se de zbor. Fie-vă zborul prielnic!

Lucia LICIU

MAJÎEA., îmeinsâ, 
siiavâ, unica

Am regăsit-o cu bucuria cu 
care redescopăr poveștile îngăl
benite de timp, din cartea copi
lăriei. M-am minunat din nou de 
farmecul, de taina și de unici
tatea ei. Am renăscut într-o lume 
în care totul este posibil; am învă
țat, din nou, să zâmbesc și să 
privesc profunzimea a ceea ce 
ne înconjoară.

Așteptarea de peste an a 
fost diminuată de bucuria reve
derii. O bucurie, aveam să des
copăr mai târziu, de scurtă du
rată sau poate chiar iluzorie...

La început, am alergat spre 
ea, spre cea care mi-a fermecat 
copilăria. Toată lumea era a mea, 
cel puțin, așa mă amăgeam. Stă
pâneam chiar și nemurirea, prin 
albastrul infinit de pretutindeni... 
Credeam că sunt fericită și am 
strigat-o, cu speranța că o va 
bucura întâlnirea...

Apoi, am zărit-o... Părea la fel 
ca și în anii trecuți: imensă, sua
vă, unică. Doar că acum era mai 
tristă. Nu înțelegeam de ce. 
Aveam să aflu ceva mai târziu, 
după apusul soarelui, când eram 
doar eu și marea...

Am ascultat atunci o poves
te stropită cu lacrimile care au 
născut cele mai frumoase scoici 
văzute vreodată. Marea era 
tristă, nespus de tristă. Din ca
uza oamenilor care invadează 
în fiecare vară litoralul și care, 
încercând să evadeze din pro
blemele zilnice, nu mai țin cont 
de limitele a ceea ce se numește 
distracție. La sfârșitul zilei, plaja 
arată jalnic, semănând tot mai

f
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Moment aniversar la
Universitatea din Petroșani

Anul 1998 este pentru Universitatea din Petroșani unul aniver
sar, marcând o jumătate de secol de existență a învățământului 
universitar aici. Cu această ocazie se vor organiza în cadrul 
facultăților manifestări complexe prin care se va marca momentul.

Așa după cum ne-a declarat dl prof. Nicolae Dima, pro
rectorul universității, este fn plină desfășurare un program de 
activități care se întinde până pe 23 octombrie, data propriu-zisă 
de naștere a instituției. Vor avea loc simpozioane științifice, se vor 
organiza expoziții de pictură și fotografie, expoziții de carte și 
chiar una filatelică. De asemenea, vor avea loc și întreceri 
sportive. Merită menționat în acest context faptul că rugby-ul are 
la rându-i o tradiție de 50 de ani în această universitate, iar zilele 
de 6, 7 și 8 august a.c. i-au fost în întregime dedicate.

Cu această ocazie s-au desfășurat mai multe meciuri la care au
fost invitați să participe și sportivi de la universități din Franța, Italia și y 
Germania, instituții cu care există strânse legături de colaborare.

Andrei NISTOR \

mult cu un depozit de gunoaie...
Mi-am dat seama că marea 

nu are nici un motiv să fie feri
cită. La ea nu se gândește ni
meni și nimeni nu o înțelege... Am 
văzut pe litoral oameni fericiți. 
Sau care încercau să fie... Păcat 
că nu știm să prețuim această 
sursă de bucurie universală. 
Doar natura ne face fericiți și 
noi ne întoarcem împotriva ei...

Mi-am dat seama că eram 
stăpânită de un sentiment de 
furie, de revoltă. împotriva ome
nirii. Și împotriva mea. Nu meri
tăm nimic, atâta vreme cât nu 
știm să prețuim...

Marea m-a privit pentru o 
clipă. Dar și-a retras repede va
lurile și a rămas nemișcată. Am 
început să alerg pe plaja pustie. 
Scoicile se transformaseră în 
vise. Și fiecare vis ținea doar o 
clipă. Mi-am dat seama că ma
rea plângea. Am început și eu 
să plâng zădărnicia condiției 
umane...

Anul trecut, am părăsit lito
ralul, cu promisiunea că mă voi 
reîntoarce curând. în viitor, însă, 
nu voi mai putea să-i tulbur tem
plul singurătății. Pentru ea, sin
gurătatea înseamnă libertate. Și 
a priva pe cineva de libertate, 
înseamnă a renunța la libertatea 
ta. Când oamenii vor învăța să 
și dăruiască, mă voi întoarce la 
prietena mea din copilărie. Până 
atunci, o voi întâlni în visele 
mele...

Manuela RUSU 
elevă, Brad

V
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MUSIC BOX Van Halen [XJ
Hagar a pornit într-un tur

neu alături de Neal Schon 
(chit.), Kenny Aaronson 
(bass) și Mike Shrieve (bat.). 
Pe baza acestui turneu sub 
pseudonimul HGAS grupul 
lui Hagar a scos albumul 
live "Through The Fire" 
(31.03.1984), care a fost răs
plătit cu aur. Pe disc figurea
ză și o piesă de studio A 
Whiter Shade Of Pale un co
ver după Procol Harum 
(19W).

La 04.08.1984 apărea 
ultimul album al lui Hagar 
înainte de a deveni solistul 
lui Van Halen. "VOA" este un 
album care demonstrează 
clasa lui Hagar explicând de 
ce a fost ales de pretențiosul 
Eddie Van Halen ca succe
sor al lui David Lee Roth. Pe 
disc figurează două exce
lente singlesuri de top: bala
da Two Side Of Love (Ne.38 
la 18.08.1984) și I Can’t

Suplimentare | 
[de locuri pentru [ 

studenți
Instituțiile de învățământ supe- I 

| rior de stat vor putea admite peste |
■ locurile finanțate de la bugetul de . 
I stat un număr de studenți care I 
| acceptă să suporte cheltuielile de |
■ școlarizare din resurse proprii.
• Din septembrie 1998, numărul I 
| locurilor în învățământul superior | 
I public va fi cu 15,4 la sută mai are ■

decât în precedentul an I 
| universitar, atingând cifra de | 
■ 60.000 de locuri. ■

Numărul de locuri de studiu cu I 
| taxă, precum și cuantumul taxei | 
I anuale de studiu se stabilesc de ■

Senatul fiecărei instituții de I 
| învățământ superior. |
I Studenții admiși pentru locurile >

de studiu cu taxă se stabilesc din ■ 
| rândul candidaților la admitere | 
■ situați sub media ultimului reușit pe ■ 
' locurile finanțate de la bugetul de • 
| stat, în ordinea descrescătoare a | 
■ mediilor și pe baza solicitării liber ■ 
' exprimate în termen de cinci zile ■ 
| de la afișarea rezultatelor. |
s Studenții admiși cu taxă de ■ 
1 studiu nu beneficiază de burse și ■ 
| alte forme de asistență socială pe | 
■ întreaga durată de școlarizare. ■ 
Jj/WED/AFAX)

Drive 55 o piesă în forță ce a 
figurat pe locul 26 în Billboard 
(27.10.1984). La reușita aces
tui album a contribuit și echi
pa tehnică Ted Templeman 
(producător care colaborase 
deja cu grupul Van Halen) și 
Jeff Hendrickson (inginer de 
sunet).

Grupul Van Halen cu noul 
solist vocal Sammy Hagar se 
izolează în studioul 5150 din 
LA unde încep înregistrările 
unui nou album. La realiza
rea lui au participat produ
cătorii Donn Landee și Mick 
Jones. Spre surprinderea tu
turor singlelul intitulat Why 
Can't This Be Love atinge 
locul 3 în Billboard 
(29.03.1986), locul 2 în topul 
Airplay, No.7 în topul de vân
zare și locul 8 în UK 
(24.05.1986). Surpriza va fi și 
mai mare atunci când albu
mul intitulat "5150" va intra 
direct pe locul 1 în topul de

DIALOW 5))

Suferi de insomnii și ești din 
ce în ce mai obosită, nu mai știi 
ce să faci, nici o metodă nu te 
ajută.

E greu să-ți dau un ajutor 
fără a ști de când ai insomniile, 
dacă sunt legate cumva de un 
anumit eveniment din trecut, ce 
fel de insomnii ai: nu poți adormi 
seara sau te trezești peste 
noapte, sau în zori și nu poți re- 
adormi? ... Mai ai și alte probleme 
care apar în legătură cu insom
nia? Cel mai indicat ar fi să 
mergi la un medic sau caută un 
psiholog, în nici un caz să nu iei 
calmante și somnifere fără pre
scripția medicului!

Acum tot ce pot să-ți reco
mand este să bei seara un ceai 
de tei sau de levănțică, sau un 
pahar de lapte cald în care ai 
pus o linguriță de miere. Te rog 
să observi dacă nu cumva peste 
zi mai faci și alte activități în pat 
(ex: citești, te uiți la TV, scrii sau 

Reforma și noile examene școlare
Precizări despre examenele de bacalaureat și de capacitate ce 

se vor desfășura anul viitor au fost făcute recent în cadrul unei 
-conferințe de presă organizată de Direcția învățământului Pre- 
universitar.

Astfel, examenul de capacitate (susținut la sfârșitul clasei a 
Vlll-a), se va ține între 1 - 5 iunie la limba și literatura română, 
matematică, istorie și geografie, pe baza unei programe analitice 
alcătuită și pe baza propunerilor elevilor. Se va renunța la exa
menul de admitere în liceu, înscrierea fiind făcută pe baza mediei de 
la examenul de capacitate. Pentru cazurile în care vor fi mai mulți 
elevi decât locurile disponibile în licee, se vor analiza propunerile 
înaintate de fiecare liceu. Subiectele pentru examenul de capacitate 
vor fi din materiile claselor V-VIII pentru română și matematică și 
doar din clasa a Vlll-a pentru istorie și geografie. Unele subiecte vor 
fi concepute sub formă de grilă, iar la română se vor evita formu
lările clasice.

Bacalaureatul se va susține la șase materii (în șapte probe), iar 
la liceele de profil vor fi introduse discipline tehnice: informatică, 
muzică, pictură, coregrafie, (din săptămânalul național de învă
țământ "Examene")

QÂn gând șl o poanta ?a

"Nici unul în lume nu este care din una numai să știe și nici 
unul nu a aflat nimic, până când n-a fost altul învățat".

Constantin Cantacuzino

întinde mânuța, să-ți dea bunicuța caramele.
Mai bine cere-i lui tăticu asta.
De ce, ție nu-ți plac?
Ba da, dar mâna lui tăticu e mai mare. y

Z 
z

z

albume Billboard (10.05.' 
1986) atingând rapid statutul 
de platină. Cu LP-ul 5150 gru
pul Van Halen a dovedit că a 
supraviețuit perioadei critice 
post-Roth. Cu un Hagar în pli
nă formă și perfect adaptat 
soundului trupei orice sceptic 
rămânea fără replică.

Pe 5150 sunt incluse pie
sele: Good Enough/ Why 
Can't This Be Love/ Get Up/ 
Dreams/ Summer Nights/ 
Best Of Both Worlds/ Love 
Walks In/ 5150 și Inside. Ur
mătorul single Dreams locul 
22 în Top Hot 100 Billboard la 
14.06.1986 a fost urmat de un 
masiv turneu promoțional.

Se părea că Roth a greșit 
plecând din grup, însă nici el 
nu renunță și reușește să-și 
formeze un supergrup cu care 
începe înregistrarea unui al
bum nou. Sub îndrumarea 
producătorului Ted Temple
man în studioul de înregis

înveți etc) și încearcă să renunți 
la ele. Folosește patul doar pen
tru a dormi noaptea în el. Seara 
înainte de culcare să nu faci un 
efort fizic intens, exercițiile de 
gimnastică te înviorează, deși 
mulți cred că obosesc și aduc 
somn.

Dacă nu ai reușit să adormi 
în 10-15 minute, ridică-te din pat, 
mergi în altă cameră și fă o acti
vitate care nu îți place (ex: du 
gunoiul, spală vasele, tricotează 
etc). Dacă simți că ți se face 
somn revino în pat, nu-ți pro
pune neapărat să adormi în 10 
minute, cu cât îți dorești mai mult 
cu atât concentrarea te va îm
piedica să adormi. Fii calmă, lasă 
gândurile să treacă, cum vin așa 
se duc, stai liniștită...

Dacă aceste mici trucuri nu 
te ajută, cel mai bine ar fi să ca
uți un specialist așa cum ți-am 
spus mai sus.

/na DELEANU

trare au intrat: David Lee 
Roth (vocal), Steve Vai (chit.), 
Billy Sheehan (bass, 
background vocals), Gregg 
Bissonette (bat.), Sammy 
Figueron (percuție), Jeff 
Bova (synthesizer) și Jesse 
Harms (keyboards). Albumul 
Eat 'em And Smile a fost 
lansat la 07.07.1986 
atingând locul 4 timp de do
uă săptămâni în topul Bill
board (30.08.1986). Colabo
rarea lui Roth cu excentricul 
chitarist Steve Vai a dus la 
realizarea unui album sen
zațional. Pe Eat 'em And 
Smile figurează piesele: 
Yankee Rose/ Shyboy/ I'm 
Easy/ Ladies 'Nite In 
Buffalo?/ Goin' Crazy/ Toba
cco Road/ Elephant Gun/ 
Big Trouble/ Bump And 
Grind și That's Life, (va 
urma)

Horia SEBEȘAN
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 camere, 
zona Liliacului, posibilitate de 
privatizare. Tel. 228513.

• Vând casă, grădină, sat 
Crăciunești, lângâ șosea, Infor
mații Băița, Duma Petru, nr. 114 
(6118)

• Vând urgent casă, cu 5 
camere, baie, apă, gaz, 2 holuri 
centrale, beci, șură, garaj, gră
dină 60 ari - loc pentru priva
tizare. Corn. Băcia, nr. 250 
(8481)

• Vând garsonieră. Deva, str. 
Eminescu, bl. 105, sc.B, etaj 3, 
ap.24. Tel. 627620 (9312)

• Vând 2 apartamente a 3 
camere, Dorobanți. Tel. 
230862, 226190 (6126)

• Vând garsonieră Orăștie, 
Pricazului, bloc 34/61, etaj 1, 
sc.B. (8582)

• Vând casă și dependințe 
Stejărel, nr. 76, Benea loan, 
negociabil. (8522)

• Vând casă și locuri de casă 
satul Săcărâmb, comuna Cer- 
teju de Sus. Tel. 770157 sau 
770840 (7228)

• Vând urgent Oltcit, fabricație 
1990, stare bună, preț 6 mili
oane lei, negociabil. Bobâlna 
nr. 91 (6122)

• Vând Dacia 1300, stare 
foarte bună, fabricație 1981. 
Tâmpa, nr. 127, tel. 672305 
(6119)

• Vând Skoda 120 L și apar
tament 2 camere, parter, ideal 
privatizare. Tel. 623290. (6230)

• Vând ARO 320, fără motor 
și cutie viteze. Tel. 622476 
(6124)

• Vând VW Transporter, 9 
locuri. Tel. 668133 (6125)

• Vând VW Transporter 253, 
înmatriculat, stare bună. Tel. 
218619. 204907, int. 170 A 
(6127)

• Vând Oltcit Club. Tel. 
214794 (6129)

• Vând tractor chinezesc, 18 
CP, cu cabină, fabricație 1998, 
Costești, 130, jud. Hunedoara. 
(8581)

• Vând dubiță Mitsubishi, 
motorină, pentru transport 
marfă, înscrisă. Hunedoara, 
054/715496 (8952)

\ / Miercuri
august

TVR I
6,00 România: ora 6 fix! 9,30 

TVR Cluj-Napoca 10,00 TVR 
Info 10,05 TVR lași 11,00 TVR 
Timișoara 12,00 TVR Info 12,05 
Sensul tranziției (r) 13,00 
Natacha (s/r) 14,00 TVR Info 
14,10 Perla Neagră (s/r) 15,00 
Tradiții 16,30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17,00 
Charlie Chaplin (do) 17,30 
Medicina pentru toți 18,00 TVR 
Info 18,35 Hollyoaks (s) 19,00 
Sunset Beach (s) 19,55 Doar o 
vorbă săț-i mai spunl 20,00 
Jurnal, meteo, sport 21,00 
Nixon despre Nixon (do) 21,50 
Efecte secundare (s) 22,45 
Jurnal de noapte 23,00 Un 
secol de cinema (do)

TVR 2
6,30 TVM Telematinal 8,25 

Pelerinaje (r) 9,00 Teleenci- 
clopedia 9,50 Un cântec 
pentru fiecare 10,00 Avocatul 
poporului (r) 11,00 Ferestre 

^spre lume (r) 11,30 Mapamond

• Vând Golf 1, rulotă Felicia, 
motor barcă. Geoagiu, tel. 156. 
(6164)

• Vând oțel beton diametrul 
6, 8, 10, 12. Tel. 213637 (9492)

• Vând trei viței, preț nego
ciabil. Gurasada, nr. 206, la 
șosea. (6117)

• Vând plug trei brazde și vin 
de casă, preț negociabil. Tel. 
218127 (6115)

• Vând masă 6 persoane, cu 
4 scaune și garnitură (canapea 
plus două fotolii, plus măsuță), 
stare impecabilă. Tel. 225193 
(6120)

• Vând piese pentru Opel 
Rekord 2,3 Diesel. Almașu Sec, 
nr. 93 (8480)

• Vând motocultivator, con
gelator, mașină cusut electrică, 
combină frigorifică. Tel. 212463 
(6132)

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

• Vindem parchet stejar, 
paltin, 95.000, fag, plop, 82.000, 
inclusiv TVA. Orăștie, Mureșului, 
10/11, tel. 241468, după ora 18. 
(8577)

• Vând videocamere Pana
sonic Rx11, Rx70, M3500, 
M9000, M9500, garanție. 069/ 
226067. (9547)

• Vând disc tractor U 650, sat 
Aurel Vlaicu, nr. 80, familia 
Măcrișan. (8580)

• Vând urgent tel/fax 
ALCATEL și remorcă Germania 
500 kg. Tel. 233354 sau 094/ 
556087 (6178)

JFERTE DE 
SERVICII

• Popas Turistic, sat Băiești, 
str. Principală, la 5 km de Hațeg, 
angajează personal, barmani- 
ospătari. (6128)

• Nou în România!!! Vă moti
vează un profit de plus 300 
dolari pe lună în societatea 
românească, fără investiție 
financiară? Toată lumea poate 
profita, dar numai persoanele 
ambițioase pot reuși în pos
turile: vânzări directe, orga
nizare, conducere. Fără limită 
de vârstă. Experiența nu este 
necesară. Dna Ofelia, tel. 054/ 
627527. (6154)

(r) 12,00 Sunset Beach (s/r) 
12,45 Doar o vorbă săt-i mai 
spun! (r) 12,55 TVR Info 13,00 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toatei (r) 13,30 Eccelsiast’98
(r) 14,00 Em în limba maghiară 
15,00 TVR Info 15,10 Limbi 
străine. Germana 15,35 D.a. 
16,00 Veronica -Chipul iubirii
(s) 16,50 Perla Neagră (s) 17,40 
Tribuna partidelor parlamen
tare 17,50 TVR Info 18,00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! (cs) 19,00 Știri 
bancare și bursiere 19,10 
Contemp - Art 20,10 Natacha 
(s) 21,00 Pentru dvs., doam
nă! (mag.) 22,00 Gauguin, 
Sălbaticul (f.b.) 0,00 Meri
dianele dansului

ANTENA I
7,00 Știri 8,50 Documentar 

9,20 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a./r) 9,50 Știri 10,00 Planeta 
vie (do) 10,30 Animal Show (s) 
11,00 Misterul submarinului (f/ 
r) 13,25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a.) 14,00 Știrile 
amiezii 14,10 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 15,10 Dr. Bramwell, 
o femeie ambițioasă (s) 16,05

• The Best Company execută 
la jumătate de preț mobilă, 
parchet, uși apartamente, lam
briuri, monumente mozaic și 
marmură. 094230856, 094/ 
527690 Simeria, Câmpului, 10 
(6123)

• Doriți să câștigați între 100- 
200 000 lei/zi? Sunați la 094/ 
210257 (6158)

• Efectuez transport persoane 
Bekescsaba. Tel. 069/222259 
(6157)

• Angajăm în regim de 
urgență lăcătuși mecanici cu 
experiență în confecții meta
lice ușoare, sudori electrici. Tel. 
233266. (6180)

DIVERSE

• Solicit meditații limba e- 
braică, în vederea cunoașterii 
acesteia. Tel. 222441 (7759)

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), 
consultația gratuită. 01- 
6388406, 092-342628. (OP)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, prezervative spe
ciale. 01-6376273, 092-342629 
(OP).
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Regia Autonomă de 

Interes Local Hunedoa
ra, cu sediul in Hune
doara, bd. Republicii, 
nr.5.

Organizează la se
diul regiei, in data de 19 
august 1998

Concurs pentru ocu
parea a două posturi de 
șoferi categoria “D”. 
Vârsta maximă 40 ani.

Relații suplimentare 
la Biroul Personal, tel. 
711056.

Vremea va fi predominant 
frumoasă, cu cerul variabil. Cu 
totul izolat după-amiază vor 
cădea averse de ploaie în zona 
de munte. Vântul va sufla slab 
până la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 i 
și 20 de grade, iar cele maxime I 
se vor Încadra între 23 și 33 de I 
grade, cele mai ridicate valori ) 
fiind de așteptat în vestul și ) 
sud-vestul tării.

Iluzii (s) 17,00 Golden Brâu și 
voie bună! 18,00 Esmeralda 
(s) 19,00 Observator 19,30 
Dallas (s) 20,20 Adevărata 
fericire (f.a.) 22,00 Hombres 
-Războiul sexelor (s) 23,00 
Știri/Sport 23,15 Nash Bridges 
(s)

PRO TV
7,00 Ora 7, bună 

dimineața! 9,00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10,00
Nemuritorul (s/r) 10,45 
Seaquest (s/r) 11,30 Fiica 
oceanului (s) 12,00 Pro și 
contra (r) 12,55 Știrile PRO TV 
13,00 Pro și contra (r) 13,30 
Povestea lui Tracy (f.p.) 15,15 
Tânăr și neliniștit (s) 16,10 
Nano (s) 17,00 Știrile PRO TV
17,15 Suflet de femeie (s) 
18,00 Familia Bundy (s) 18,25 
Știrile PRO TV 18,30 
Chestiunea zilei 18,35 Familia 
Bundy (s) 19,00 Roata
norocului (cs) 19,30 Știrile 
PRO TV 20,15 Mireasa 
însângerată 22,05 Știrile PRO 
TV 22,15 Seinfeld (s) 22,45 
Știrile PRO TV 23,15 High
lander (s)

RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN DATA 
DE 10.08.1998 PENTRU FIRMELE DIN 

JUDEȚUL HUNEDOARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SIMBOL SOCIETATE PREȚMIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE %
CPL CARMETAPLAST 7550 lei/acț. 7550 lei/acț 1
CON CONDOR DEVA 0 0 0

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ
SIMBOL SOCIETATE PREȚ MIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE %
ALIE ALIMENTARA HD. 1800lel/acț. 2200lei/acț. ■9,52
AR DL ARDEALUL HD. 6000lel/acț. 6000lel/acț. 0
CSIA CASIAL DEVA 2400lei/acț. 2500lei/acț. -3,37
COEN COMALIMENTARA 480 lei/acț 480 lei/acț -26,15
DECE DECEBAL DEVA 100 lel/acț 100 lei/acț. 0
HABE HABER HAȚEG 170 lei/acț 170 lel/acț ■0,72
MARN MARMOSIM 2000 lel/acț. 2030 lel/acț. ■0,07

MERCUR - CORVINEX 0 0 0
METALUL 0 0 0

PANC PANICOR HD. 320 lei/acț. 320 lei/acț. 0
SIDG SIDERURGICA 2600 lel/acț. 2700 lel/acț. +7,24
ULPI ULPIA DEVA 1000 lei/acț. 1100 lei/acț. ■4,36

Valoarea tranzacțiilor a fost cu 42,7% mai scăzută decât în
ședința de miercuri, în timp ce indicii bursieri au înregistrat variații 
nesemnificative, sub 1%. Indicele compozit Bet C care urmărește 
evoluția prețurilor tuturor acțiunilor cotate la bursă a scăzut ieri cu 
3,85 puncte, variind cu 0,51%.

Bursa de valori a anunțat că, începând de joi, 13 august 1998, 
va începe tranzacționarea acțiunilor Societății Comerciale 
SICOMED S.A. București, admisă la categoria a doua.

SVM Active Internațional 
Agent de valori mobiliare 

Marcela LOViȘTE

Dezvoltare socială
Legea 129/1998 a fost promulgată de Președintele României și are în 

vedere organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare 
Socială.

F.R.D.S. își propune să contribuie la reducerea sărăciei prin creșterea 
capacității manageriale locale, susținerea descentralizării administrative, 
creșterea capacității de organizare pe plan local și finanțarea de 
proiecte de care vor beneficia grupuri din comunități rurale sărace, 
grupuri dezavantajate (părinți săraci cu mulți copii, adolescente sărace 
gravide, copiii străzii etc.) și grupuri productive provenind din comunități 
sărace (producători agricoli, meșteșugari, artizani etc.)

La sate vor fi vizate prioritar persoanele cu venituri în limita sub
zistenței, cu gospodării bazate pe autocorisum și nu au capacitatea de a 
produce și a vinde nimic.

La orașe se va urmări furnizarea de servicii sociale cum ar fi 
asistarea la domiciliu a bătrânilor săraci, asistență juridică pentru 
obținerea ajutoarelor sociale etc.

Finanțarea proiectelor va fi realizată pe baza ierarhizărilor, în funcție 
de criteriile de selecție și în limita fondurilor disponibile.

Acest fond a fost înființat inițial pe 4 ani și reprezintă un program al 
Guvernului României constituit cu susținerea financiară a organizațiilor 
financiare internaționale și altor donatori autohtoni și străini, a bugetului de 
stat și a bugetelor locale. Programul va avea nevoie de 45 milioane de 
dolari USA, din care 20 milioane dolari vor fi împrumutați de la BIRD, 17 
milioane dolari din finanțarea externă, 5 milioane dolari vor fi asigurați de 
Executiv și 3 milioane dolari din contribuția beneficiarilor de proiecte.

ina JURCONE

■
i
■

1 dolar SUA 8723 lei
1 marcă germană 4883 lei
100 yeni japonezi 5921 lei
1 liră sterlină 14226 lei

1 franc elvețian 5834 lei ■
1 franc francez 1456 lei '1
1Q0 lire Italiene 495 lei i

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale so- • 
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va-1 
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in 1 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. 1

■

ACASĂ
7,00 Prima oră 10,00 

Celebri și bogați (s/r) 12,00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12,30 
Lexic 13,00 Focus 13: știri
13.15 Starea de veghe 14,45
Teleshopping 15,05 Rocky& 
Bullwinckle (d.a.) 15,30
Ren&Stimpi (d.a.) 16,00 Focus 
16: știri 16,15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16,45 Prietenul nostru 
Jake (s) 18,30 Celebri și bogați 
(s) 19,00 Focus 19: știri 19,45 
Meșterul casei 20,15 Un alt 
început (s) 21,15 Dragoste și 
minciună (f.a.) 23,00 Focus 23: 
știri 23,30 Starea de veghe 
(talkshow) 1,00 Colpo Grosso
1.30 Focus 23: știri (r) 2,00 
Starea de veghe (r)

PRIMA TV
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 

Verdict:crimă! (s/r) 9,45 
Misterioasa doamnă (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/r)
11.15 Marielena (s/r) 12,00 Din 
toată inima (s/r) 13,30 Matlock 
(s/r) 14,30 Micul scăldător (f/ 
r)16,00 Omul mării (s) 17,00
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Marielena (s) 17,45 Din toată'' 
inima (s) 18,30 Concursul 
de Acasă 18,45 Din toată 
inima (s) 19,30 Casper (d.a). 
20,00 Dragoste și putere (s) 
20,45 Misterioasa doamnă 
(s) 21,30 Verdict: crimă! (s)
22,30 Aeroport ’77 (f.a.) 0,20 
Matlock (s)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 “No 

comment”(r) 06.30-06.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
22.05-22.20 Știri locale

ANTENA l-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Program 
muzical 17.30-17.55 In
terviul săptămânii 17.55- 
18.00 TELȘX 22.05-22.15 
Știri locale (r)

Miercuri, 12 august

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Aveți tendința de a vă 
apuca de foarte multe lucruri 
iar timpul vă presează. Ar fi 
bine dacă nu ați mai acționa în 
atâtea direcții, altfel riscați să 
clacati la un moment dat.
O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Sunteți tentat să de
naturați adevărul în speranța 
că veți obține multe avantaje, 
dar vă înșelați. Folosiți-vă 
inventivitatea în scopul 
rezolvării problemelor pro
fesionale.
O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Din punct, de vedere 
sentimental lucrurile merg 
aproape cum v-ați dori, dar 
totuși este ceva care vă 
nemulțumește. O activitate de 
divertisment v-ar putea prinde 
bine acum.
O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Părinții vor avea unele 
probleme și ajutorul dv. ar fi 
binevenit. Un prieten vă este 
alături în tot ceea ce faceți. Nu 
uitați nici de persoana iubită, 
măcar un telefon...
5 LEU 
(23SVII - 22.VIII)

Ordinea de zi este deosebit 
de încărcată: întâlniri de 
afaceri, de dragoste, discuții cu | 
părinții...Fiți fără grijă, veți avea 
succes în tot ce veți 
întreprinde.
O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Este posibil s.ă cunoașteți o 
femeie care vă va ajuta să 
rezolvați unele probleme de 
serviciu. Vi se propune o 
investiție pe termen lung, dar nu 
puteti lua o decizie.
O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Nu prea sunteți în apele dv., 
dar conjunctura este de 
scurtă durată . Starea sănătății 
dv. este în ansamblu bună, dar 
n-ar strica să vă faceți niște 
analize.
O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Tenacitatea vă avantajează 
în problemele extrapro- 
fesionale. Apariția unui coleg 
nou la serviciu vă va face 
foarte curios, dar veți afla totul 
la timpul potrivit.
O SĂGETĂTOR 
(22.X - 20.XII)

Persoana iubită vă solicită o 
întrevedere pentru a lămuri 
câte ceva. Sunteți degajat 
astăzi, totuși mare atenție la 
gafe.
O CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1)

Calitățile dv. vă vor ajuta să 
vă remarcați într-un grup de 
cunoștințe. Veți câștiga niște 
bani, dar nu foarte mulți. O 
vizită prin magazine vă va 
scăpa rapid de ei.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Acordați toată atenția 
sănătății dv. Un control medical 
ar fi binevenit, căci cu atâtea 
emoții prin care ați trecut n-ar 
fi exclus să apară ceva pe 
fond nervos.
O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Situația, în ansamblu, vă 
favorizează. Dacă ați fi mai 
detașat, ați avea mai multe de 
câștigat. Nu vă lăsați indus în 
eroare de o persoană care 
vrea ceva de la dv.
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Taxa Băsescu este, totuși, folositoare
Nu știm cât de mulțumiți sunt 

șoferii de Calitatea drumurilor pe 
care circulă însă este clar că ce
va s-a schimbat în bine în ultimul 
timp. După câte se pare, ideea mi
nistrului transporturilor, dl Traian 
Băsescu, de a impune o taxă 
pentru drumuri începe să își arate 
efectele pozitive. Nu doar dru
murile europene au fost conso
lidate și asfaltate ci, așa după 
cum am observat, a început și 
consolidarea drumurilor naționale, 
ba chiar și a celor județene. Un 
astfel de caz este DN7 A, drum 
care face legătura între Petroșani 
și Râmnicu Vâlcea. Așa după 
cum ne declara dl. Gabriel Doda,

șeful șantierului Deva din cadrul 
Direcției de Drumuri și Poduri Timi
șoara, lucrările care se desfășoară 
pe acest drum situat într-o zonă 
extrem de pitorească și care oferă 
un imens potențial turistic au înce
put încă de anul trecut, fiind finan
țate în întregime din banii colectați 
prin taxa Băsescu. Sunt lucrări de 
tratamente bituminoase care au un 
cost mai scăzut și care se con
stituie într-o etapă preliminară celei 
de consolidare și asfaltare." Costul 
total al lucrărilor din acest an se 
ridică la aproape 1 miliard de lei. 
Sperăm ca începând cu anul 1999 
să demarăm modernizarea propriu- 
zisă a acestui sector prin turnarea

covorului de asfalt. Costul total se 
ridică la 30 miliarde de lei, ținând 
cont de faptul că noi ne ocupăm 
doar de porțiunea de drum până la 
granița cu județul Vâlcea1', a mai 
declarat dl Doda.

Inițiativa de reparare a res
pectivului drum a aparținut dlui 
ing. Liviu Dâmboiu, director în 
cadrul DRDP Timișoara, care 
speră ca în acest fel să fie încu
rajat accesul turiștilor în zonă, 
dincolo de faptul că traseul se 
poate constitui într-un drum de 
rezervă pentru a ușura trecerea 
dintr-o parte în cealaltă a țării.

Andrei NISTOR

FURT PRIN 
: ADORMIRE

ORICE OCAZIE.

Serul antiviperin - 
o raritate

într-o recentă călătorie prin M- 
ții Parâng am avut neplăcuta sur
priză să constatăm că nu există 
nicăieri serul antiviperin atât de 
necesar în cazul în care ești muș
cat de o viperă. Serul nu exista la 
nici una din cabanele pe la care am 
trecut, dar surpriza cea mai mare a 
fost când am constatat că el lip
sea și din farmaciile municipiului 
Petroșani. Așa după cum ne de
clara dna farmacist Mioara Faur, 
serul este o adevărată raritate în 
Valea Jiului și, din păcate, nu numai 
acolo. Pe lângă că este relativ 
scump, el nici nu poate fi găsit cu 
ușurință. Nici chiar la Spitalul Muni
cipal situația nu era mult mai roz, 
serul lipsind și de acolo. Este con
damnabil că într-o zonă muntoasă 
cunoscută pentru numărul mare 
de astfel de reptile nu se găsește 
acest ser care reprezintă antidotul 
în cazul în care ai ghinionul să fii 
mușcat de o viperă.

Andrei NiSTOR

------------------------------- ---------------- _____—„-------------------------->

împrumuturi pentru

întreprinderile mici și 
mijlocii

întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor putea beneficia, 
începând din luna octombrie, de împrumuturi în valoare 
totală de 10 milioane de dolari, conform unui program 
finanțat de Comisia Europeană, a declarat la Costinești, 
vicepreședintele PAR, Paul Mitroi. Prin programul PHARE al 
Comisiei Europene, vor fi alocați pentru dezvoltarea IMM 
5,75 milioane ECU, băncile românești urmând să contribuie 
cu 40% din această sumă. Liderul PAR a precizat că nu pot 
beneficia de împrumuturi IMM din domeniul metalurgiei și 
agriculturii primare. Mitroi a mai spus că împrumuturile vor fi 
acordate în "15 orașe din zone de interes" printre care 
București, Cluj și Constanța.

în ceea ce privește băncile care vor participa la pro
gramul PHARE, Mitroi a spus că decizia va aparține Comisiei 
Europene.

"Dosarele au fost deja trimise, urmând ca băncile selectate 
să fie anunțate în luna septembrie", a spus Mitroi, adăugând că 
la program vor participa numai trei bănci. (MEDIAFAX)

Lingurar Carmen Gabri
ela, de 26 de ani, din Deva, 
a fost arestată preventiv în 
urma unui furt comis în zi
ua de 5 august. în jurul orei 
13, a pătruns în locuința 
unui fotograf amator din 
Deva, sub pretext că doreș
te să facă fotografii. Profi
tând de neatenția acestuia, 
i-a introdus în cafea cinci 
pastile de Diazepam, pas
tile care la scurt timp au 
produs somn victimei, timp 
în care hoața a sustras 
aparatură electronică din 
locuință și un inel bărbă
tesc din aur. A fost identi
ficată și reținută de către 
polițiști a doua zi după co
miterea faptei. (C.P.)

■■N

Direcția Radio Televiziune
Timișoara

Str. A. Demetriade, nr.1
Solicităm constructor pentru efectuarea 

lucrărilor de reparații capitale la Stația TV 
Măgura Boiului.

Informații la tel: 0.56/144911, int. 134 și 136.

I 
I I 1 
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S.C. "AGRO/WEC" S.A. Simeria 
"AGROMEC" 

a 
la

Consiliul de administrație al S.C.
i S.A. Simeria convoacă adunarea generală 

acționarilor pentru data de 28.08.1998, ora 10, 
sediul societății.

Informații suplimentare la sediul societății și 
^tel: 054/261321.

r

la

NUTRIENTUU
VINDE 

din producție proprie 

Pui 
alitatea I

Greutate medie 
1,3-1,5 kg 

la prețul de 15.000 lei/kg

Carcasă și 
preparate 
din porc

Căutăm distribuitori de nutrețuri 
concentrate și concentrate furajere 

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

Grupul de firme "EUROPHARM” anga
jează cu carte de muncă, pentru funcția de 
REPREZENTANT MEDICAL, medici cu 
stagiatura sau rezidentiatul (preferabil în• 
medicina generală) efectuate.

Se au în vedere medici cu domiciliul în 
zona Deva, cunoscători ai limbii engleze, 
posesori de permis de conducere categ. B. 
vârsta max. 30 ani. cu disponibilități pentru 
activitatea de promovare a medicamentelor.

Pentru detalii adresați-vă la tel: 092/ 
604149; 092/379170: 092/383714. Până la 20 
august 1998, între orele 9-12 și 18-21.

y

Odiosul an I in istoria 
românilor ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"

Anul menționat în titlu reprezintă un coșmar 
pentru nația română, căreia i-a adus mari nenorociri 
prin desfășurarea unor evenimente majore ce i-au 
schimbat destinul din rău în mai rău. Astfel, îngro
zitoare poate fi considerată ziua a doua după 
atacarea Poloniei de către Germania, când Ungaria 
își contura intențiile vădite de agresivitate față de 
vecini, creând panică și derută în rândurile celor 
amenințați. Dar, luate cronologic, faptele se concre
tizează în mai multe acțiuni ferme prin care România 
și-a exprimat poziția clară față de declanșarea celui 
de-al doilea război mondial, așa cum a fost și decla
rația guvernamentală din 4 sept., aprobată de 
Consiliul de Coroană două zile mai târziu. în astfel de 
împrejurări grele pentru Europa, cercurile politice 
românești și-au manifestat interesul sporit pentru 
soarta celorlalte nații amenințate de "pârjol" ca și ea, 
dând un sprijin real în primul rând Poloniei amenințate 
cu ocuparea de către forțele naziste. în condițiile nou 
create, obiectivul politicii externe a țării noastre era 
îndreptat spre buna înțelegere cu toți vecinii. Se știe 
că tezaurul polonez, estimat la 230 milioane de zloți 
(aprox. 45 milioane de dolari), a tranzitat pe teritoriul 
românesc, înainte de a fi îmbarcat, la 15 sept. 1939, 
pe un vas englezesc, în portul Constanța. De-acum 
au urmat zile grele pentru Europa de sud-est, după 
ce la 17 sept. 1939 Uniunea Sovietică a atacat, la 
rându-i, Polonia, ocupând Bielorusia și Ucraina 
apuseană - ca o primă înfăptuire a anexelor secrete 
ale pactului Ribbentrop-Molotov. Cu multă înțelep
ciune, guvernul român a permis ca președintele și 
întreg guvernul polonez să treacă frontiera în țara 
noastră, cu condiția să nu desfășoare nici o activitate 
politică, după care urmează peste 100.000 de refu- 
giați, dintre care 60.000 de militari. Această atitudine 
conciliantă a țării noastre nu s-a schimbat nici după 
asasinarea lui Armand Călinescu, crimă premeditată, 
ordonată de la Berlin (21 sept. 1939). Pentru păstra
rea neștirbită a frontierelor, România dezvoltă 
inițiative diplomatice menite să mențină sud-estul 
Europei și zona Balcanilor în afara conflictului mon
dial. Deci, sosise momentul unor acțiuni mai concrete, 
cum a fost Proiectul "Blocul balcanic", lansat la Jebel 
la 19 sept. 1939, la întâlnirea miniștrilor de externe 
român și iugoslav, prin care se căuta atragerea 
Bulgariei în înțelegerea Balcanică, chiar în condițiile 
satisfacerii unor revendicări teritoriale. Doar o lună 
mai târziu (28 oct. 1939) erau făcute propuneri în 
sensul realizării unui "Bloc al neutrilor", în care ar fi 
urmat să intre înțelegerea Balcanică, Bulgaria, Unga
ria și Italia, în baza unor principii de neutralitate și 
neagresiune între statele membre. Din păcate, însă, 
atât prima cât și cea de-a doua inițiativă nu au 

k condus la rezultate concrete datorită opoziției siste

matice a vecinilor revizioniști ai României și a 
susținătorilor lor din umbră Germania și Italia. Așa că 
nu e de mirare un lucru: primele luni ale anului 1940 au 
găsit înțelegerea Balcanică divizată, în locul politicii 
"înțelegătoare, dar ferme", cerută intens de țara 
noastră, în fața permanentelor revendicări teritoriale 
ungare și bulgare. Ba mai mult, Turcia și Iugoslavia 
solicită țârii noastre concesii, ceea ce impunea o 
ieșire din impas pe căi diplomatice, astfel că într-o 
notă din 26 martie 1940, Grigore Gafencu, ministrul de 
externe al României, arăta precara situație a Româ
niei în clipa în care soarta noastră părea a fi hotărâtă 
de înțelegerea Marilor Puteri vecine (Germania și 
URSS) și "în căutarea unei soluții tranzacționale 
trebuie să rezistăm și să câștigăm timp". Se reco
manda prudență desăvârșită față de anglo-francezi, 
care nu ne puteau da nici un sprijin efectiv, iar 
singurul ajutor așteptat era cel al țărilor înțelegerii 
Balcanice, organizație fragilă, din păcate, ca și 
defuncta Mica înțelegere. însă cu rapiditate și discer
nământ trebuiau găsite căi și mijloace sigure de 
ieșire din impas când V.M. Molotov rostea la 4 aprilie 
1940, în Sovietul Suprem al URSS, un discurs în care 
susținea că "există o chestiune litigioasă nere
zolvată. aceea a Basarabiei", lucru ce ne amintea de 
profeticele aprecieri ale lui N. Titulescu, care insis
tase pentru semnarea unui tratat de neagresiune cu 
marea putere din răsărit, căci, altfel, "apropierea 
ruso-germană se va face împotriva noastră". Aces
te împrejurări vitrege pentru noi, tot mai agravante, 
cereau schimbarea politicii noastre externe, când, 
două luni mai apoi, asistam la ocuparea BelgieTși 
Olandei de către trupele Reichului. care se exprima în 
termeni brutali la adresa conduitei noastre politice, 
când intrarea iminentă a Italiei în război se săvârșise, 
iar pe frontiera răsăriteană se instalaseră deja mai 
mult de 35 de divizii sovietice, iar, pe de altă parte, 
ivirea imposibilului, într-un caz de forță majoră, de a 
primi vreun ajutor. La 28 mai 1940, primul ministru 
Gheorghe Tătărescu a remis ambasadorului german 
Fabricius o notă în care se exprima neliniștea guver
nului român pențru situația de la frontiere, iar răs
punsul german dih 2 iunie 1940 arăta interesul pentru 
"o colaborare amicală și intensivă între părți", dar pe 
de altă parte, tatona cercurile politice de la București 
în ce măsură erau dispuse să ia în considerare 
cererile de revizuire a frontierelor solicitate de vecini, 
în consecință imediată, cu două zile înainte de 
capitularea Franței (20 iun. 1940), guvernul de la 
București a anunțat hotărârea de a întări și de a 
extinde colaborarea germano-română în toate dome
niile, hotărâre cerută atât de situația geopolitică a țării 
noastre, cât și de noua ordine europeană.

Valentin BRETOTEAN

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA SEPTEMBRIE 
ESTE DE 9500 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
“CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

Prin oficii poștale din județul 
Hunedoara

Anunțuri de mică publicitate ia 
ziarul ^Cuvântul liber99

-începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile poștale din județul nostru, cu 

excepția celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucratoare, anunțuri 
de mică publicitate pentru ziarul "Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor 
poștale, unde se obțin toate relațiile necesare în acest sens, agenții economici 
și persoanele fizice din oțice localitate au posibilitatea să economisească timp 
și bani, totodată existând șansa reușitei în afaceri apelând la serviciile ce le 
sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.
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Agenția internațională de rating financiar Moody’s a anunțat o 

posibilă reducere a calificativelor acordate pentru datoria externă a 
României și pentru depozitele bancare, informează un comunicat al 
Moody's.

în prezent, calificativul pentru datoria externă este de Ba3, iar cel 
pentru depozitele bancare - B1.

Moody’s a justificat deteriorarea perspectivelor pentru România 
prin faptul că dificultățile din mediul politic al țării continuă să împiedice 
progresul reformelor structurale, în special al celor din privatizare și 
sectorul bancar, subminând stabilitatea macroeconomică.

Remanierea guvernamentală din decembrie 1997 a fost urmată 
de o perioadă de criză politică, care a culminat cu demisia primului 
ministru Victor Ciorbea la sfârșitul lunii martie 1998, se arată în 
comunicat, precizându-se că rămâne de văzut dacă noul pemier, Radu 
Vasile, numit la conducerea Executivului în aprilie 1998, va fi capabil 
să accelereze ritmul reformelor îndelung amânate.

Aceste tulburări politice pun sub. semnul întrebării succesul 
reformelor și al programului de macrostabilizare, cât și durata stabilității 
politice în România, apreciază sursa citată.

Moody’s afirmă că următoarele câteva luni vor fi cruciale, întrucât 
ele vor releva dacă guvernul își va demonstra capacitatea de a 
accelera reformele structurale sau dacă, în caz contrar, România se 
va confrunta în continuare cu deteriorarea situației macroeconomice.

Conform comunicatului, România s-a dovedit inferioară celorlalte 
țări din Europa Centrală și de Est în implementarea reformelor de 
piață, ceea ce a afectat creșterea economică pe termen mediu.

Sectorul privat a contribuit numai cu 12% la producția industrială și 
cu 50% la totalul exporturilor. Monopolul de stat, predominant și 
ineficient, compromite, încă, baza economică productivă a țării. 
Aceasta se reflectă în performanțele macroeconomice și 
microeconomice slabe, ca și în deteriorarea situației deficitului de 
cont curent.

în timp ce produsul intern brut (PIB) și producția industrială au 
continuat să scadă în 1997 și 1998, deficitul contului curent s-a 
accentuat. Astfel, în 1997, acesta s-a situat la nivelul de 2,4 miliarde 
dolari, adică 6,8% din PIB, iar în 1998, Moody’s estimează o creștere 
la 3 miliarde dolari (peste 8% din PIB). Moody’s apreciază că volumul 
capitalului străin investit nu va crește, datoria externă a României, 
în 1998, va fi mult mai mare decât în 1997.

Moody’s menționează că majorarea deficitului balanței externe 
se reflectă în creșterea poverii datoriei externe. Raportul dintre 
datoria externă și nivelul exporturilor este așteptat să'sară la peste 
100% în 1998, față de 81% în 1996. Rata serviciului datoriei externe 
a atins 20% în 1997.

Ultimul acord de creditare încheiat de România cu FMI a expirat 
în mai 1998, în condițiile unei deblocări parțiale a fondurilor, deter
minate de inabilitatea guvernului de a realiza angajamentele 
economice asumate. Guvernul nu a prezentat încă un pachet 
cuprinzător de măsuri de reformă, de natură să permită inițierea 
unui nou program de creditare cu FMI. Programul FESAL, încheiat 
cu Banca Mondială, a expirat, de asemenea, în aprilie 1998, a treia 
tranșă nefiind deblocată.

BATE CEASUL 
SCHIMBĂRII ÎN GUVERN

(Urmare din pag. 1)

ministere: Ministerul Economiei 
Naționale, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Infrastructurii 

prin desființarea sau 
comasarea unora dintre 
ministerele actuale.

Dintr-o altă zonă politică, cea 
a Partidului Alternativa Ro
mâniei, se propune înființarea 
unui Minister al Dezvoltării, care 
să cuprindă ministerele priva
tizării, reformei și Direcția 
Zonelor Libere din Ministerul 
Transporturilor și eventual coma
sarea Ministerului Cercetării cu 
învățământul superior, pentru 
realizarea reformei în domeniul 
cercetării.

Revenind din scurta perioadă 
de vacanță petrecută în Israel, 
și încă una în țară, premierul 
Radu Vasile se va apleca în mod

Agenția de voiaj' 
la “Palia”

Prin înțelegerea conducerii 
“Consumcoop" Orăștie, o doleanță a 
locuitorilor din municipiu s-a împlinit. 
La etajul I al cunoscutului magazin 
“Palia" a fost înființată o agenție de 
voiaj CFR.

Atențiune! Trenul dv pleacă în 
data de..., la ora..., pe distanța...

Concesiuni 
neachitate

Consiliul local Orăștie

■>

TEREN IN
Dl Roman Sima, domiciliat în satul Tărățel, nr. 1, 

aparținător municipiului Brad, are o nedumerire în 
legătură cu un teren la care consideră că are dreptul 
să-i fie atribuit în proprietate, având în vedere că a 
lucrat în fosta cooperativă agricolă timp de 23 de ani. 
Găsind un loc care nu era inițial revendicat de nimeni, 
petentul s-a adresat primarului și specialiștilor agricoli 
Avram și Almășan pentru a fi măsurat terenul 
respectiv și a fi pus în proprietate.

DISCUȚIE
Surpriza a fost aceea că după cum a aflat ulterior 

măsurătoarea s-a făcut în folosul altui proprietar, care 
se spune, deși nu este o condiție obligatorie ca dacă 
primești pământ să ai și animale, că nu ar fi în drept 
să i se atribuie acel teren. Firește că singura în 
măsură să decidă asupra situației terenului respectiv 
este comisia locală pentru aplicarea prevederilor Legii 
18/1991. (N.T.)

a 
concesionat unor întreprinzători 
particulari - în baza contractelor 
legale - o serie de spații din 
domeniul public, în care aceștia îți 
desfășoară anumite activități. Din 
păcate, unii deținători de spații 
concesionate nu vor să-și mai achite 
obligațiile asumate, dijmuind în mod 
serios bugetul consiliului local. Se 
duc tratative pentru respectarea 
prevederilor contractuale. Numai în 
acest an, suma care urmează a fi 
plătită Consiliului local Orăștie 
pentru spațiile concesionate se 
ridică la 110 milioane de lei.

Urâtul... la coș
în ultima perioadă, în municipiul 

Orăștie au fost achiziționate și 
montate 10 bănci tip "Călan” și 75 de 
coșuri de gunoi, amplasate pe 
străzile Barițiu, Gheorghe Lazăr, 
Mureșul, Pricazului, Ion Creangă și în 
Piața Aurel Vlaicu. Apelul Primăriei 
către cetățeni este ca petele care mai 
apar pe obrazul orașului să fie 

^aruncate la coș. (D.G.)____________ .

sigur și necesar, cu toată 
atenția și seriozitatea, asupra 
măsurilor de restructurare a 
Guvernului, mai ales că 
această sarcină este la latitu
dinea Executivului, prin emi
terea unei Hotărâri de Guvern. 
Iar 1 septembrie este aproape. 
Orice tergiversare a măsurilor 
de atâta timp anunțate și mult 
așteptate de toți oamenii care 
încă speră și cred în acest 
guvern - ca o șansă a 
României pentru începutul 
mileniului trei - ar însemna 
acutizarea stării economico- 
sociale a națiunii, întârzierea 
reformei, amânarea primirii țării 
noastre în structurile 
euroatlantice, cu repercusiuni 
negative considerabile. Dar 
poate nu va fi așa. E vremea 
reașezării în matcă normală a 
treburilor și în această țară.

S 12 august 1848 - a 
încetat din viață George 
Stephenson, inginer englez (n. 
1781), inventatorul locomotivei cu 
aburi, primul care a înțeles și 
aplicat fenomenul aderenței.

2 12 august 1933 - a
murit Alexandru Philippide. 
lingvist și filolog român, membru 
al Academiei Române (n. 1859), 
întemeietor al școlii lingvistice de 
la lași. A publicat, printre altele: 
“Gramatica elementară a limbii 
române", ‘‘Introducere în istoria 
limbii și literaturii române", 
“Originea românilor".

2 13 august 1595-a avut
loc vestita bătălie de la 
Căluqăreni. în care Mihai Viteazul, 
domn al Țării Românești, a învins 
armata turcă condusă de marele 
vizir Sinan Pașa.

§ 14 august 1502 - a avut
loc prima debarcare a lui Cristofor 
Columb pe continentul american, 
în regiunea Capului Honduras, în 
decursul celei de a patra călătorii 
desfășurate între 11 mai 1502 și 
7 nov. 1504.

1 14 august 1958 - a
murit Frederic Joliot-Curie. 
savant francez, laureat al

Premiului Nobel pentru chimie 
în anul 1935. A descoperit, în 
1934, radioactivitatea arti
ficială și emisiunea ra
dioactivă pozitronică, iar în 
același an, sub conducerea 
sa, a fost construit și pus în 
funcțiune primul reactor 
atomic francez.

S 15 august 1769 - s-a 
născut, în insula Corsica, 
Napoleon I Bonaparte, general 
și om politic francez. A avut o 
contribuție însemnată la 
dezvoltarea industriei 
franceze, a comerțului și 
finanțelor: în 1800 a fost 
creată Banca Franței, au fost 
redactate codul civil, 
comercial și penal, sub directa 
lui îndrumare. Calitățile sale 
de comandant militar s-au 
evidențiat în bătăliile purtate în 
campaniile din Italia, Egipt, 
Austria și Rusia. în anul 1804 
s-a proclamat “împărat al 
francezilor”, dar în urma unui 
șir de înfrângeri culminând cu 
“bătălia națiunilor" de la 
Leipzig (1813), a fost silit să 
abdice în 1814. A murit în anul 
1821 pe insula Sf. Elena.

---------

Prostituție
1 au fost depistate

ic care ofereau “servi,ii 
sexuaie contra cost. Elena Sida 
(?!) este una dintre ele. Are 21 de 
ani, iar de loc este din Bîrgărani, 
județul Neamț. Ceâ de-a doua 
este din Pecica, județul Arad, are 
24 de ani și se numește Florica 
Adriana Boldijar.

Scandalagiul
Un recidivist din Petrila ajuns 

în stare de ebrietate a poposit din 
nou în arestul poliției. Aneluț Ionel 
Bunea, 25 de ani, fără ocupație, 
a provocat un scandal de pomină 
la restaurantul “Delta" din 
localitate. A distrus bunuri în 
valoare de 690000 de lei.

Cuponiada și 
subteranele ei

Ovidiu loan Ilea, administra
tor la SC Agrosat Atlas Impex SRL 
Deva, urmează să dea socoteală 
pentru că, în perioada aprilie - iulie 
1998, a achiziționat cupoane

agricole la prețul de 120000 de lei 
bucata, întocmind documente de 
decontare pentru 150000 de lei 
bucata. Aceasta înseamnă că și-a 
creat plusuri în gestiune prin 
mijloace frauduloase.

După inundații 
au venit hoții•
Un pensionar și un individ fără 

ocupație din Petrila au furat într-o 
noapte șase suluri de cablu din 
aluminiu, din zona “Lunca Florii”. 
Cablul era provenit de la stâlpii de 
alimentare cu energie electrică ce 
erau căzuți în urma inundațiilor. 
Materialul a fost predat la o unitate 
de colectare a deșeurilor. 
Prejudiciu: 4000000 de lei.

Elevii și-au furat 
școala

Doi elevi de la Școala

Generală Nr. 2 din Orăștie și-au 
furat într-o recentă sâmbătă pro
pria școală. Nu.cu totul, ci bunuri 
în valoare de 5.000.000 de lei. 
Ei au pătruns în interior printr- 
un geam lăsat deschis la grupul 
social. Deocamdată le dăm doar 
inițialele urmând ca poliția să-și 
spună cuvântul. Așadar, ei se 
numesc M.C., 11 ani, și M.V. de 
16 ani.

Prietenașul
Poliția din Simeria a luat 

măsuri de urmărire și prindere a 
unui recidivist din localitate care, 
dându-se prietenul unui 
cetățean, i-a furat acestuia din 
buzunar 440000 de lei. Florin 
Ovidiu Sîrb se numește și are 
21 de ani.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

Și aici sunt 
banii noștri

Mulți deveni au avut surpriza 
să găsească în cutiile poștale 
fluturașul pe care-l punem alături. 
După cum se poate vedea, în 
cadrul procesului de 
restructurare a RENEL, dl. Petre 
Roman ■ având într-o mână o 
pungă cu dolari iar în cealaltă 
capul unui individ pe nume 
A.Leca, calcă în picioare sistemul 
energetic al țării. Mărturisim că n- 
am prea priceput mare lucru 
“bitind” fluturașul, dar am reținut 
că acesta a fost tipărit și difuzat 
de Federația Sindicală Univers din 
cadrul RENEL, cum scrie pe 
verso. Ceea ce înseamnă că 
federația respectivă are bani cu 
toptanul. Faptul acesta este 
firesc, întrucât salariații RENEL 
au venituri generoase și plătesc 
sindicatului cotizații așijderea. 
Deci, tot din banii noștri! (Tr.B).
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