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Agricultura se confruntă cu grave 
probleme - susține PUNR

AU CRESCUT INVESTIȚIILE IN 
SECTORUL PRIVAT

într-un comunicat de presă 
semnat de către prof.univ.dr. 
Valeriu Tabără, președintele 
PUNR, sunt aduse în atenție 
o serie de acțiuni ce susțin 
protestul Federației Agrostar, 
al producătorilor agricoli de 
stat și particulari, în legătură 
cu criza grâului din țară.

în comunicatul de presă se 
arată că:

1. Prin politica sa eco
nomică iresponsabilă și 
falimentară, actuala putere 
politică din România a adus în 
pragul dezastrului general 
agricultura națională punând 
în pericol securitatea 
alimentară a populației țării. 

Criza grâului din acest an 
confirmă eșecul total al politicii 
agrare antinaționale a coaliției 
guvernamentale, formată din 
CDR-USD-UDMR.

2. în consecință, PUNR 
susține acțiunile de protest ale 
producătorilor agricoli români 
față de indiferența și 
incompetența actualei puteri în 
raport cu prezentul și viitorul 
agriculturii românești. De altfel, 
acordul ASAL, încheiat de 
Guvernul României cu 
organismele internaționale, a 
condus la falimentul general al 
agriculturii românești, trans
formând țara noastră dintr-un 
producător agricol recunoscut, 

într-un importator de produse 
agro-alimentare străine.

3. PUNR condamnă 
politica economică in
acceptabilă a actualei puteri, 
care în mod cu totul 
inexplicabil a renunțat să 
subvenționeze producătorii 
agricoli interni. Grav este 
faptul că coaliția gu
vernamentală CDR-USD- 
UDMR a abrogat Hotărârea 
de Guvern nr.353 din 1995, 
al cărei autor este fostul 
ministru al agriculturii, Valeriu 
Tabără, singura măsură

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Conform datelor oferite 
de Comisia Națională pentru 
Statistică (CNS), la sfârșitul 
trimestrului I al anului în curs 
investiția totală a fost de 
6.757,7 miliarde de lei. După 
forma de proprietate a 
investițiilor s-a înregistrat o 
ușoară creștere a agenților 
economici cu capital privat, 
cu 5% mai mari decât 
investițiile agenților eco
nomici cu capital public. Din 
cele 3009,4 miliarde de lei 
investiți de agenții eco
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nomici de stat 1.605,7 
miliarde au fost utilizați în 
lucrările de construcție și 
doar 875 miliarde în utilaje 
față de 1070,3 în construcții 
și 1587,9 miliarde în utilaje 
investiți de agenții eco
nomici cu capital privat 
Investițiile agenților eco
nomici cu capital mixt au fost 
de 521 miliarde de lei, 
volumul investițiilor în utilaje 
fiind aproape dublu față de 
cel în construcții - 293,9 
miliarde lei față de 168,5. De 

remarcat că investiția în 
trimestrul I 1998 a crescut 
considerabil față de 
trimestrul 11997, cu 59,1%. 

in privința surselor de 
finanțare, trebuie subliniat 
faptul că investițiile s-au 
bazat în principal pe surse 
proprii-3811,7 miliarde de 
lei din total, adică 56, /o. 
Alte 174,68 miliarde iei 
provin din diverse surse 
(capital străin, fonduri 
extrabugetare și fonduri 
alocate de FPS).
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Trei milioane tope 
de grâu în hambare

Din producția de aproximativ 5,2 milioane tone de grâu din 
acest an, la producători au rămas aproape 3,4 tone. Cu ce își vor 
plăti oamenii satului lucrările agricole? Văzându-se că producția 
de grâu este nerentabilă, câte hectare se vor semăna la 
toamnă?! Ce vom mai mânca la anul?

SE CERE
REINTRODUCEREA 

PEDEPSEI CU MOARTEA 
„Nu e normal ca cel care a furat un ou să fie după gratii, iar cel 

care a furat o cireadă să fie liber” - a afirmat președintele Consiliului 
Național al Asociației Naționale de Luptă împotriva Corupției, 
Alexandru Merișanu. Acesta va cere Președinției șl Ministerului 
Justiției reintroducerea pedepsei cu moartea și înăsprirea pedepselor 
pentru infracțiunile grave (crimă, tentativă de crimă și viol). Pedeapsa 

kcu moartea „va diminua considerabil criminalitatea din România”.

Unde se produce blocajul 
în privatizare?

Totuși, turismul...

Sâmbătă după-amiază dl 
Sorin Dimitriu, ministrul 
Privatizării, s-a întâlnit ia Deva 
cu oameni de afaceri 
hunedoreni, dorind să afle de 
la sursă, cum se spune, 
zonele unde se produce 
blocajul în privatizare. 
Subliniind că nu se fac 
discriminări între investitorii 
autohtoni și cei străini, 
ministru! a spus că se 
pregătește un proiect de lege 
ce are, totuși, în vedere să se 
vină în sprijinul investitorilor, 
în care sens sunt bine venite 
propunerile ce se fac de către 
cei interesați de mersul 
procesului de privatizare. în 
dorința de a descentraliza, a 
debirocratiza și a transfera ia 
nivel zonal o parte din 
privatizare, s-a luat măsura de 

constituire a celor 11 
sucursale teritoriale ale FPS, 
care au competențe lărgite, 
prin aceste direcții și 
sucursale realizându-se

întâlnirea ministrului 
Privatizării cu oameni 
de afaceri hunedoreni
practic privatizarea so
cietăților mici și mijlocii. Dar 
să vedem ce idei s-au 
desprins din discuțiile ce au 
avut loc la întâlnirea cu 
oamenii de afaceri din județul 
nostru.

în cazul SC Alimentara 
Deva s-au depus oferte de 
cumpărare de peste un an de 

zile, dar până acum nu s-a 
întâmplat nimic, divizarea 
fiind pusă sub semnul 
întrebării. Intervenind, 
ministrul a arătat că 
divizarea se justifică acolo 
unde există zeci de 
magazine în cadrul unei 
singure unități.

O situație aparte pre
zintă și privatizarea unor 
farmacii din municipiul 
Hunedoara care funcțio
nează în spații proprietatea 
altor firme, dar existând 
câte trei proprietari - res
pectiv FPS, S/F și cuponarii, 
este foarte greu de negociat 
separat cu fiecare dintre 
aceștia ca să-și vândă

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Promisa remaniere 
guvernamentală care 
se va produce, conform 

garanțiilor premierului Radu 
Vasile, pe la începutul 
toamnei - și ea foarte 
așteptată, după zăpușelile 
sufocante ale verii -, vizează 
și fuziunea anumitor 
ministere. Se face trimitere, 
între altele, și la îmbrățișarea 
Ministerului Mediului cu 
Ministerul Turismului, care va 
da naștere unui alt minister, 
mai complex, cu mai multe 
atribuții și responsabilități.

Ideea mi se pare logică. 
După cum logică și necesară 
apare și situarea turismului 
(ca și a agriculturii, de altfel) 
în prim-planul eforturilor 
Guvernului de redresare 
economică a țării. Și nu 
trebuie exemplificat prea 
mult. Agricultura României a 
avut și are un potențial extrem 

de ridicat, care, valorificat la 
capacitate, și în condițiile 
agrotehnicii moderne, ar 
aduce țării profituri uriașe. 
După cum, turismul în 
România ar putea concura, 
prin condițiile sale de peisaj și 

climă, prin varietatea reliefului, 
cu turismul din multe țări 
europene și nu numai.

Am călătorit vreme de vreo 
cinci săptămâni prin țări 
europene moderne, cu mare 
pondere în turism. Si cu un 
respect al mediului aernn de 
apreciat. Și am aflat și am 
văzut cum arată și cum se face 
turismul pe acolo: prin 
Germania, Belgia, Olanda, 

Spania, in Spania mai ales și 
cu deosebire în cel mai mare 
perimetru al Insulelor 
Baleare - în Palma de 
Mallorca -, turismul este 
activitatea numărul unu. O 
pot spune cel mai bine 
germanii, care, pur și 
simplu, au cotropit 
Balearele. Turismul este 
fluviu nesfârșit de valută 
către bugetul național.

Dar acolo, turismul se 
face la niveluri de excepție; 
statul îl lasă exclusiv pe 
seama particularilor, care îl 
storc la maximum, la rândul 
lor fiind storșl cum se 
cuvine, prin impozite și taxe, 
de către stat. însă merită.

O recentă știre din presa 
românească anunța ca

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Mai aprudpe prin 
obârșia neamului 9

Un cdtdlcdi ta aniversare De ce nu un spațiu?...

Așa cum informam în 
numărul de sâmbătă al 
cotidianului nostru, la sfârșitul 
săptămânii trecute o delegație 
a Comunității Românilor din 
Satul Nou (Banatsko Novo Selo 
■ Iugoslavia) s-a aflat timp de 
trei zile (14-16 august) în 
județul nostru, la invitația

Inspectoratului pentru 
Cultură al județului 
Hunedoara.

Situat în Voivodina, 
respectiv în Banatul Sârbesc, 
unde trăiește majoritatea

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)

într-un oraș cu străvechi 
tradiții culturale • și ne 
gândim în primul rând la 
cărți și alte tipărituri - , 
atunci când o instituție de 
cultură împlinește o jumă
tate de secol, poate fi con
siderată încă tânără. Este 
vârsta pe care o împlinește 
anui acesta Biblioteca Mu
nicipală din Orăștie, 
sărbătorirea momentului 
aniversar urmând să aibă 
ioc în toamnă.

Până atunci, ceie 43 000 
de volume aie bibliotecii 
continuă să stea la 
dispoziția cititorilor, care, 
comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, au 
venit în număr mai mare 
doar spre a împrumuta cărți. 
Subliniem forma exclusivă a 
împrumutului în activitatea 
bibliotecii, fiindcă, deși s-ar 
“preta" și ia sală de lectură, 
aceasta nu poate funcționa 
din pricina spațiului 

insuficient și a com
partimentării ineficiente a 
clădirii. Rafturile au devenit, 
de asemenea, neîncă
pătoare, fondul de carte 
sporind totuși cu câte ceva 
în fiecare an. Spre exemplu, 
anui acesta au intrat 350 de 
noi volume (dubiu față de 
anui trecut), in valoare de 
aproximativ 3 milioane de iei, 
câte au fost alocate până 
acum de ia bugetul tocai, 
menționează dneie bi
bliotecare Saveta Cornea și 
Georgeta Muntean. Așadar, 
cu cărți și cu cititori mai 
muiți, se confirmă și aici 
reîntoarcerea omului ia 
cartea de bibliotecă, ex
plicațiile fiind în deplină 
concordanță cu realitățile 
românești actuale.

în asemenea condiții, e de 
ia sine înțeles că absența 
“ofertei” unei săii de lectură 
e tot mai mult resimțită ia 
Biblioteca Municipală din

Imagine surprinsă la Biblioteca Municipală din Orăștie, care 
va aniversa în acest an împlinirea unei jumătăți de secol.

Foto: Traian MÂNU

Orăștie. Și cum până acum 
nu s-au găsit soluții 
salvatoare pentru spațiu 
(deși încercări s-au făcut), 
probabil că nici un miracol 
nu se va întâmpla peste 
noapte. Aniversarea celor 50 

de ani de existență a 
instituției orăștiene ar 
putea fi prilejul pentru un 
așa “cadou"; cine știe...

A consemnat 
Georgeta BÎRLA
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Unde se produce 
blocajul 

în privatizare?
(Urmare din pag. 1)

partea de acțiuni ce ie dețin, 
mai simplă și directă fiind 
metoda de vânzare a 
întregului activ. Sesizând 
făptui că este o situație 
comună pentru toate 
farmaciile din țară, ministru! a 
promis că se vor găsi soluții 
și în acest sens, putându-se 
face unele compensări prin 
înțelegerile dintre FPS și SIF 
acolo unde este cazul In altă 
ordine de idei s-a arătat că 
una dintre farmaciile în cauză 
are neîncasați peste 300 
milioane lei (după 31 martie 
a.c.), pentru medicamentele 
compensate.

Tot de ia Hunedoara un a it 
patron și-a exprimat ne
dumerirea în legătură cu 
greutățile ce sunt create la 
cumpărarea unor active, 
activitatea ce o desfășoară 
fiind în domeniul producției și 
industriei alimentare. Pro
cedurile ar trebui mult 
simplificate, ceea ce ar fi în 

Jnteresu! privatizării în

Agricultura se confruntă cu 
grave probleme - susține PUNR

_____ (Urmare din pag. 1) 

înțeleaptă prin care era sprijinit 
direct producătorul agricol 
român. Datorită unor interese 
politice și guvernamentale 
oculte, actuala putere 
manifestă în continuare un 
dezinteres total față de soarta 
agriculturii românești, favo
rizând importurile masive de 
produse agro-alimentare, 
inclusiv din Ungaria. Faptul în 
sine reprezintă o adevărată 
rușine națională.

4. PUNR va sprijini le
gislativ și guvernamental re
lansarea agriculturii românești, 
prin promovarea unor inițiative 
parlamentare care să susțină 
producția națională agricolă 
internă și protecția firească a 
acesteia. Datorită faptului că 
actualul Guvern nu acordă 
subvenții reale producătorilor 
agricoli români suferă întreaga 
populație a României, prețul 
produselor agro-alimentare 
fiind în continuă creștere. 
Puterea actuală a sacrificat și

V Miercuri
, 21'.'^.-19 august 
W TVR I

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Perla Neagră (s/r)
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Charlie 
Chaplin (do) 17.30 Medicina 
pentru toți. Epilepsia 18.10 
Simba, regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Ronald Reagan 
- viața și epoca sa (do, p. I)
22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Un secol de cinema 
(do)

n/R 2
9.00 Teleenciclopedia (r)

10.00 Avocatul poporului (r)
11.00 Natură și civilizație 

i^(do) 11.30 Mapamond (r) 

ansamblul său, noii patroni 
având dorința să creeze și 
locuri de muncă în plus. Un 
alt caz a fost adus în 
discuție referitor la 
cumpărarea, la prețuri 
rezonabile, a unor capacități 
ne folosite, în special ha ie și 
alte spații ce pot lua 
destinații productive. Aici 
lucrurile se complică 
oarecum, deoarece unele 
firme au datorii la bănci, iar 
acestea nu vor să se 
transforme în vânzători de 
datorii. în căutare de spații 
se află și o firmă cu profil de 
prelucrare a lemnului și cu 
activitate de export din 
Valea Jiului, însă cum 
aceste spații identificate 
aparțin unei regii, problema 
nu este de competența FPS.

Reluând aspectele 
ridicate în discuții, ministrul 
a promis că se va ține 
seama de soluționarea 
problemelor la elaborarea 
noilor acte normative.

sacrifică producătorul agricol 
român și pune în pericol 
securitatea alimentară a țării.

5. Având în vedere 
gravele probleme cu care se 
confruntă agricultura națio
nală, după consultarea 
celorlalte partide din opoziție 
și obținerea acordului 
acestora, PUNR va înainta, la 
începutul sesiunii parla
mentare din toamnă, “Moțiu
nea grâului”, pentru a 
sancționa incompetența și 
iresponsabilitatea actualei 
puteri în domeniul agriculturii.

Rămâne de văzut în ce 
măsură aceste acțiuni 
preconizate de către PUNR 
vor găsi susținere la partidele 
din opoziție și la factorii de 
decizie, astfel încât să fie 
schimbată în bine soarta 
agriculturii românești, în 
concordanță cu declarațiile 
actualilor guvernanți, pentru 
care, deocamdată doar în 
vorbe, agricultura ar constitui 
o prioritate.

12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Doaro vorbă... (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 
Desene animate 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 
194) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.45 Atletism 
CE de la Budapesta 21.45 
Polițistul flegmatic (dramă 
SUÂ 1973)

ANTENA1
10.00 Planeta vie (do)

10.30 Animal Show (s) 11.00 
Protocolul Windsor (f/r) 
13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15.10 Dr. 
Bramwell (s, ep. 18) 16.05 
Iluzii (s, ep. 25) 17.00 Golden 
Brâu și voie bună! 18.00 
Decepții (s, ep. 1) 19.30 Dal
las (s, ep. 69) 20.20 Cocoșii

(Urmare din pag. 1)

Spania va fi "călcată” în acest 
an de 40 de milioane de turiști, 
cu vreo 10 milioane mai mulți 
decât populația ei, dintre care 
șapte milioane vor adăsta 
numai în Palma de Mallorca - 
capitala arhipelagului 
Insulelor Baleare - ocupată la 
această oră în procent de 100 
la sută.

Din alte informații ale 
presei românești, dintr-o serie 
de reportaje scrise de pe 
litoralul Mării Negre în utima 
vreme, din constatări și 
aprecieri ale ministrului 
turismului, și din destăinuirile 
unor turiști, am aflat lucruri 
triste, îngrijorătoare, referi

(Urmare din pag. 1)

minorității românilor din 
Iugoslavia (cca. 40 000 de 
români), Satul Nou a intrat în 
rândul filialelor Comunității 
Românilor din Iugoslavia în 
urmă cu șapte ani. în prezent, 
Filiala Banatsko Novo Selo 
numără cca 500 de membri, 
care, alături de românii din 
celelalte 30 de filiale, continuă 
să exprime năzuințele 
minorității române din 
Iugoslavia și să protejeze 
interesele sale naționale.

Dincolo de mesajul spiritual 
românesc între “frați și prieteni”

DE SEANȚA MAR IA. LA TOUJ
înconjurat de dealuri cu 

păduri dese, cu șes mănos și 
vale limpede, satul Teiu 
înseamnă relaxare, înțelepciune 
bătrânească, confort și muncă, 
multă muncă.

Iar tradiția împământenită se 
păstrează.încă nealterată.

De ,,Sfântă Mărie” bătrâni,’ 
femei și bărbați, îmbrăcați cu 
haine țărănești, mai vechi decât 
amintirile lor, mai tineri, veniți de 
la Mihăiești, Roșcani, Lăsău, 
Lăpugiu, Grind, Deva, Cugir, 
Hunedoara și din alte locuri de 
aiurea, copii - mulți copii - s-au 
îndreptat agale spre biserica 
situată în inima satului. Poate nu 
sunt prezenți pe asfaltul drumului

(dramă SUA 1994) 23.00 Știri/ 
Sport 23.15 Nash Bridges (s, 
ep. 24)

PRO TV
9.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 9.55 Prima pagină 10.00 
Nemuritorul (s/r) 10.45 
Seaquest (s/r) 11.30 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Au râs cu toții 
(co. SUA 1981) 15.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.10 Nano 
(s) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Suflet de femeie (s) 
18.00 Fam. Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Fam. 
Bundy 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Mireasa însângerată 
(thriller SUA’91, p. III) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 140) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 
Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 23.15 Highlander 
(s, ep. 9)

Totuși, turismul...r
toare la turismul românesc. 
Despre curățenia plajei și 
puritatea apei mării, despre 
confortul din hoteluri și 
calitatea serviciilor de 
alimentație publică, despre 
posibilitățile de agrement și 
costul sejurului la Marea 
Neagră, despre comporta
mentul unora din cabanele 
montane.

Nu vreau să fac acum 
comparații. Mai ales că alții fac 
turism liber și elevat de-o 
viață, că și condițiile de mediu 
îi avantajează (precum pe cei 
din Spania, Italia sau Grecia),

Mai aproape prin 
obârșia neamului

9
de dincolo și dincoace de graniță, 
delegația din Novo Selo (condusă 
de dl Mita Omorean, președintele 
filialei CR de-aici ) și-a văzut 
atins scopul după cele trei zile 
petrecute în județul nostru, și 
anume acela de a cunoaște 
mărturiile începutului de istorie 
a tuturor românilor. Vizitarea 
cetăților dacice de la Costești, a 
băilor termale romane din 
Geoagiu Băi, dar și a complexului

ce duce spre biserică atâția 
săteni cât sunt gineri, nurori, 
nepoți și strănepoți veniți aici în 
acest sacru și duios pelerinaj. 
De Adormirea Maicii Domnului 
aici, în Teiu, se reunesc toți aceia 
care, într-un fel sau altul, au luat 
contact cu dăruitul loc de rai.

Ajunsă la biserică, mulțimea 
a rămas încremenită. Vechea 
biserică este de nerecunoscut 
atât în exterior cât și în interior. 
Prin contribuția sătenilor, prin 
dăruirea unor..sufletiști" biserica 
și-a găsit și continuă să-și 
găsească o nouă înfățișare. 
Pentru preoții Staier, Uscatu și 
Dumitru, aparținând de parohiile 
Teiu, Ohaba și Lăsău, slujba și

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) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă! (s/r) 22.30 Man from 
del Rio (w. SUAJ956)

ACASĂ
10.00 Celebri și bogați (s/ 

r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.05 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 

însă nu pot să nu con
semnez, din trăiri personale, 
civilizația în turismul nostru 
și civilizația în turismul lor. 
Câtă distanță! Câtă diferență! 
în organizare, în compor
tament, în preocupările 
diurne ale organizatorilor 
turismului și ale turiștilor.

De aceea mă întorc la 
ideea reorganizării gu
vernului și zic: Lăsați 
turismului ce-i al lui! Poate 
împreună cu mediul. Și dați- 
i bani! Nu de elicoptere și de 
tancuri are nevoie România 
acum...

de monumente de la Țebea, a 
stațiunii Vața Băi și a 
Muzeului aurului din Brad au 
lăsat o impresie deosebită 
oaspeților din Banatul sârbesc; 
apartenența la același neam i- 
a făcut să se simtă mai aproape 
de locurile noastre și de 
sufletele românilor întâlniți 
aici, care nu și-au dezmințit 
nici de această dată 
ospitalitatea.

Sfântul Maslu au fost o plăcută 
corvoadă dusă cu bunăvoință, 
crez și conștiinciozitate.

Biserica, veche de 200 de 
ani, după cum spuneam, își 
caută o nouă înfățișare și 
spiritualitate. Aici unde dr. 
Șuiaga a dăruit o listă completă 
cu eroii din Teiu căzuți în primul 
și al doilea război mondial, dar 
unde și „hâtrul” de Liviu Oros 
a învățat de la ,,Sânedru” 
primele rugăciuni, atmosfera 
de credință în Dumnezeu 
perpetuează zilnic de la 
liturghie până la vecernie, fie că 
e o zi simplă, fie că e 
sărbătoare.

Hie COJOCARU

HUNEDOARA.
Cetatea de foc 

văzută din Castelul 
medieval al 

Corvineștilor.

Foto: Traian MÂNU

nostru Jake (s) 18.OO*'1 

Celebri și bogați (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Un altțînceput (s, 
ep. 12) 21.15 Dragostea de 
mamă (dramă SUA 1995) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 “Vorbiți 

aici!”(r) 06.30 06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri lo
cale (r) 10.45-11.30 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.20 Știri lo
cale

ANTENA 1-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 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r)

Miercuri, 19 august

O BERBEC 
(21.III - 2O.IV)

Este momentul să vă plătiți 
datoriile. Nu-i cazul să vă 
faceți probleme cu banii, căci 
bugetul vi se va echilibra 
repede. Persoanele tinere din 
familie vă fac o surpriză de 
proporții.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Vi se propune o investiție 
interesantă,dar riscurile sunt 
mari. Evitați activitățile 
comerciale. O rudă vă cere cu 
împrumut bani. Șuetă cu 
prietenii.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Capacitatea dv de a vă 
comunica ideile este maximă. 
Ar fi cazul să organizați o 
reuniune de familie pentru a vă 
expune punctele de vedere și 
a atenua conflictele.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Veți primi bani și veți face 
cheltuieli nesăbuite. Veți 
profita din plin de această zi, 
care se va încheia la fel de 
bine cum a început.

O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Un coleg de serviciu, care 
vă este și prieten, vă va scăpa 
de niște nervi, rezolvăndu-vă 
unele probleme. Emoțional, 
sunteți mai sensibil și aveți 
nevoie de afecțiune.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Dorința și capacitatea de 
manifestare sunt maxime. Ați 
putea pune în aplicare oricare 
din planurile dv. și rezultatele 
nu vor întârzia să apară.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X) ’

Unul din prietenii dv. va 
pleca la <jrum sau chiar dv. ați 
putea pleca. Ambele variante 
vă avantajează oricum.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

La serviciu, relațiile sunt 
tensionate dar eforturile dv. vor 
da roade.Partenerul de viață 
va primi bani și onoruri din 
partea șefilor. Vi se propune o 
colaborare ademenitoare.

O SĂGETĂTOR 
(22.X - 20.XII)

Nu faceți abuzuri 
alimentare căci puteți avea 
probleme cu stomacul sau cu 
rinichii. Vi se propune o 
colaborare interesantă, dar 
vreți să vă mai gândiți.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Aveți șansa unei realizări 
profesionale, dar și 
financiare.Veți face unele 
activități pentru casa dv. 
Cecuri, acte de succesiune, 
proceduri bancare vor trebui 
rezolvate cât mai repede.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Cineva din familie vă pune 
unele piedici. Dezamăgirea 
este mare și nu sunteți dispus 
să cedați. O veste de la un 
prieten vă va binedispune.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Tranzacțiile financiare sunt 
favorabile. Ați putea semna un 
contract sau acte adiționale. 
Partenerul de viață vă va 
aduce la cunoștință ceva ce vă 
interesează în mod special.
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Sub bagheta iui Pițurcă

Primul meci 
amical al 

tricolorilor
Astă seară, la Oslo, echipa 

reprezentativă a României, sub 
bagheta noului antrenor prin
cipal Victor Pițurcă, va disputa 
partida amicală dintre selecțio
natele Norvegiei și României, 
ambele conduceri tehnice ur
mărind primenirea celor două 
formații cu noi jucători și de aici 
preocuparea antrenorilor pentru 
omogenizare și întăririea spi
ritului de competiție. Pițurcă a 
convocat și câțiva tineri - ju
cători noi -, dar și pe alții mai 
vechi, uitați de lordănescu. Dar 
iată lotul tricolorilor. Celor 9 ju
cători noi convocați - Lobonț, 
Contra, Bătrânu, Sabău, Petre 
Florentin, Lupescu, Cătălin Mun- 
teanu, Denis Șerban, Dănciu- 
lescu li se adaugă Stelea, Pe
trescu, Gică Popescu, Ciobo- 
tariu, Filipescu, Gâlcă, Dorinei 
Munteanu, Viorel Moldovan și 
Adrian llie. în atenția lui Pițurcă 
se mai află (pentru viitoarele 
convocări) Tibi Lung, Belodedici, 
Hâldan, Radu Niculescu, Luțu, 
Tararache. întregul lot al trico
lorilor este apt de joc - până ieri 
nu s-a anunțat nici o indispo
nibilitate.

Ieri s-au întâlnit și echipele 
de tineret ale celor două țări, 
antrenorul Tudorel Stoica con- 
vocând pentru acest meci pe 
Lung, Mindeleac-Stan, Lăcustă, 
Tararache, lordache, Nicola, Cră- 
ciunescu - Linear, Mutu, Bundea, 
Pancu, Alin Stoica, Gigei Coman 
- Luca, Sergiu Radu, Bratu și 
Caramariu. (S.C.)
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Banii vorbesc
CFR MARMOSIM
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DIVIZIA A
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Programul etapei a 
IV-a din Divizia A

Vineri 21 august
Oțelul Galați - Astra 
Steaua - FC Onești
Sâmbătă 22 august
CSM Reșița - Rapid 
FC Farul - Foresta
Gloria Bistrița - Olimpia 
Ceahlăul - Univ. Craiova
FC Petrolul - "U" Cluj 
FCM Bacău - FC Argeș
Duminică 23 august
Dinamo - FC Național (se 
transmite și la televiziune).

Finala Campionatului 
național de pescuit 
sportiv staționar 

juniori pe anul 1998

METALUL Crișcior 3-1 (3-0)
Prima grijă a organizatorilor partidei de la Simeria a fost generată 

de întrebarea "vin sau nu vin adversarii?!". Au sau nu metalurgiștii din 
Crișcior bani să facă această deplasare?! După ce la ora 9 când
trebuia să înceapă partida juniorilor la teren nu a apărut nimeni din | 
Crișcior gazdele se gândeau că vor câștiga la masa verde. Dar când 
pe la ora 10,40 oaspeții au ajuns la stadion cei din Simeria n-au mai 
avut decât o singură grijă; grija scorului.

Nici n-au intrat bine echipele în teren și - până să se dez
meticească - metalurgiștii s-au văzut conduși cu 2-0. în minutul 1, la 
prima acțiune de atac a gazdelor, F. Biri a pasat pe culoar pentru 
Varga care cu un șut bombă l-a executat pe Bogler deschizând 
scorul: 1-0. Apoi, în minutul 5, la o altă acțiune surpriză, apărarea 
metalurgiștilor a fost năucită și Avasiloaie a majorat diferența: 2-0. 
Elevii profesorului loan Bădoi - fie foști jucători de Divizia C, fie tineri 
și talentați juniori - au condus în continuare ostilitățile în teren. 
Această categorică dominare a mai fost concretizată însă doar o

| singură dată. în minutul 25 F. Bin a receptat o pasă în diagonală de la | 
■ Sicoe, a pătruns pe aripa stângă și a centrat precis în careu de unde 
' Zalomir a reluat cu capul din plonjon și a stabilit scorul la pauză: 3-0.

Având asigurată victoria, în repriza secundă jucătorii de la 
| Marmosim au făcut dovada mentalității lor neprofesioniste tratând 
| jocul cu superficialitate. Urmărind doar scheme, pătrunderi individuale 

și artificii tehnice simerienii au devenit vulnerabili iar oaspeții au 
echilibrat jocul reușind golul de onoare. în minutul 65 Bărășteanu a 
scăpat singur cu portarul Motroc acesta a faultat la limita careului și 
a fost eliminat. Lovitura liberă directă a fost superb executată de 
Corinda direct în vinclu porții lui Sava și 3-1.

Plăcut surprinși de jocul din prima repriză al gazdelor și de valoarea 
individuală a multora dintre jucătorii de la Marmosim, la sfârșitul partidei I-
am întrebat pe antrenorul lor I. Bădoi care este obiectivul echipei pentru | 
acest sezon? "Cu lotul pe care-l avem am putea ataca promovarea. Dar 
mulți dintre jucători nu au contracte iar de prime de joc nici nu poate fi 
vorba. Dacă însă cei doi sponsori S.C. Marmosim și S.C. Reva s-ar 
implica mai substanțial iar lor li s-ar alătura și alți agenți economici din

| oraș am putea să ne batem pentru promovare".
. Marmosim: Motroc-Stan, Jolvinski, David, Sicoe (71 Bal), 
1 Dosan-Costea (2 Avasiloaie-66 Sava), Varga, F. Biri (76 Z. Biri)- 

I Zalomir, Hriscu.
I Metalul: Bogler-Deoancă, Boticiu (15 Negru), Ștefan, Iga, | 
i lancu, Corinda-Tulea (82 Pleșa), Bărăștean, Mursa-Miler.

Ciprian MARiNUȚ)
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Frumosul succes 
al atletei Ionela 

Bungârdean
Recent stadionul Lia Ma- 

noliu din București a fost gaz
da Campionatelor naționale de 
atletism pentru juniori I. O evo
luție remarcabilă a avut tânăra 
atletă Ionela Bungârdean, com
ponentă a CSS Cetate Deva, 
antrenată de prof. Mihai Luca, 
care a obținut primul loc la pro
ba de 5000 m, înregistrând tim
pul de 16:24',54". Bune rezultate 
au obținut și Alin Bustan la 
5000 m, Maria Drăgan 200 m, 
precum și Simona Angalita la 
800 m. (K NiCULA)

Pagină realizată de
Sabin CERBU

Pe o căldură caniculară 
în zilele de 1 și 2 august a.c. 
s-a desfășurat finala Cam
pionatului național de pes
cuit sportiv staționar juniori 
14-19 ani prin grija Asocia
ției Generale a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi din Ro
mânia și a AGVPS Cluj.

în complexul piscicol 
din comuna Sucatad la 50 
km de orașul Dej s-au în
tâlnit 16 juniori calificați în 
etapele preliminare: oră
șenești, județene, interju- 
dețene, precum și din mu
nicipiul București, deci cei 
mai buni juniori până .la 
19 ani ai țării dintre care 6 
au reprezentat România la 
Campionatul mondial de 
pescuit sportiv staționar 
din Belgia în anul 1998.

Juniorul devean Dan 
Trufaș, elev în clasa a X-a a 
Școlii Normale "Sabin Dră- 
goi" din Deva, în vârstă de 16 
ani, a reușit după o prestație 
de excepție să cucerească 
medalia de bronz.

Dacă ținem cont că a lup
tat cu componenții lotului 
național de pescuit sportiv

staționar juniori până la 19 
ani, ultimul lor an de junio
rat, rezultatul elevului devean 
este o premieră pe plan ju
dețean. Merită să mențio
năm faptul că sportivul Dan 
Trufaș a fost însoțit și condus 
la această finală de către ta
tăl lui Victor Trufaș, care îi 
urmărește pregătirea de la 
vârsta de 13 ani.

lată și clasamentul gene
ral după 3 manșe:

1 Groza S. - jud. Alba - 8 
pc cu 8978 kg pește prins;

2 Drăghici - jud. Bacău - 
11 pc cu 7920 kg pește 
prins;

3 Trufaș Dan - Deva -14 
pc cu 7830 kg pește prins.

în clasamentul neoficial 
la două manșe libere cam
pion național este Trufaș 
Dan.

1 Trufaș Dan - Deva - 4 
puncte cu 6750 kg pește 
prins;

2 Groza Silviu - Alba - 7 
puncte cu 6438 kg pește 
prins;

3 Vasveni - Satu Mare - 
7 puncte cu 6170 kg pește 
prins.

CFR Marmosim Simeria se anunță un adversar de temut pentru ocuparea unui loc de frunte In 
clasament. Secvență din partida cu Metalul Crișcior.

i

r

Fotbaliștii din Călan au început bine noul campionat în care doresc să se claseze pe primul loc 
în clasament. Fază din meciul Victoria Călan - Minerul Aninoasa.

Foto: Traian MÂNU

&DIVIZM C2 DIVIZIA C4
Rezultatele etapei a lll-a: Rocar Buc. - Petrolul Moinești 3-0; 

Rulmentul Alexandria - FC Brașov 0-1; Tractorul Bv - Dunărea 
Galați 2-1; Dacia Brăila - As Midia 0-2; Chindia Târgoviște - Gloria 
Buzău 2-1; Nitramonia Făgăraș-Poiana Câmpina 0-0; Cimentul Fieni- 
Poli lași 4-1; Laminorul Roman- Precizia Săcele 2-0; 
Sportul Stud. 3-1.

Metrom Bv -

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Sportul-Chindia; Precizia-Rocar; Petrolul- 
Metrom; Gloria-Nitramonia; Dunărea Galați-Rulmentul; Poiana- 
Tractorul; FC Brașov-Dacia Brăila; AS Midia-Cimentul; "Poli" lași- 
Laminonjl.

1. FC Brașov 3 3 0 0 6-1 9 (+6)
2 Chindia Târgoviște 3 2 1 0 7-3 7 (+1)
3-4. Rocar București 3 2 0 1 6-3 6 (0)

Gloria Buzău 3 2 0 1 6-3 6 (+3)
5. Petrolul Moinești 3 2 0 1 6-4 6 (+3)
6. AS Midia Năvodari 3 2 0 1 3-1 6 (+3)
7. Cimentul Fieni 3 2 0 1 6-5 6 (0)
8. Tractorul Brașov 3 2 0 1 4-3 6 (0)
9. Poiana Câmpina 3 1 2 0 3-2 5 (+2)
10. Precizia Săcele 3 1 '1 1 4-3 4 (+1)
11. Rulmentul Alexandria 3 1 0 2 2-2 3 (-3)
12. Politehnica lași 3 1 0 2 5-6 3 (0)
13. Metrom ICIM Brașov 3 1 0 2 3-4 3 (-3)
14. Laminorul Roman 3 1 0 2 4-6 3 (-3)
15. Dunărea Galați 3 1 0 2 2-7 3 (0)
16. Nitramonia Făgăraș 3 0 1 2 2-4 1 (-5)
17. Dacia Unirea Brăila 3 0 1 2 1-7 1 (-5)
18. Sportul Studențesc 3 0 0 3 2-8 0 (-3)

Rezultatele etapei a lll-a: Met. Filip, de Pădure-Rafinăria 
Câmpina 4-0; Fulgerul Bragadiru-lnter Gaz Buc. 1-1; Electro Tr. Măg.- 
Cimentul Medg. 3-0; Juventus St. Buc.-Callatis Mangalia 0-2; 
Electromagnetica Buc.-Petrolistul Boldești 2-1; Chimia Brazi-Faur Buc. 
1-0; Un. Slobozia-Navol Oltenița 4-2; Dun. Călârași-Acumulatorul 2-2; 
Petr. Videle-Dun. Giurgiu 3-0; Met. Plopeni-Jandarmii Dorobanțu 1-0.

CLASAMENTUL
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
3 
3

Etapa viitoare: Inter Gaz Buc.-Met. Filipești; Cimentul -Fulgerul; 
Callatis-Electro Tr. Măg.; Petr. Boldești-Juventus; Faur-Electro- 
magnetica; Acumulatorul-Chimia Brazi; Navol-Dun. Călărași; Inter 
Giurgiu-Un.Slobozia; Jandarmii-Petr. Videle; Raf. Câmpina-Met. Plopeni. J

Rezultatele etapei a lll-a: Electrica Timiș-Univ. W.P. Arad 2-5; 
Phoenix B.M.-Minerul Ștei 4-0; Someșul S.M.-Armătura Z. 3-3; Obilici 
Sânmartin-Olimpia Gherla 1-4; Sticla Turda-Crișul Aleșd 3-1; UM 
Timișoara-lnd. S. C. Turzii 6-0; Inter Arad-Metalurg. Cugir2-0; CFR Cluj- 
Telecom Arad 2-2; MinaurZI.-CFR Timișoara 3-1; Min. Sărmășag a stat.

1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Metalul Filipești 
Callatis Mangalia 
Electro Tr. Măgurele 
Chimia Brazi
Metalul Plopeni 
Electromagnetica 
Unirea Slobozia 
Acumulatorul Pantelimon 
Fulgerul Bragadiru
Faur Buc.
Inter Gaz Buc.
FC Juventus St. Buc 
Dunărea Călărași 
Petrolul Videle 
Jandarmii Dorobanțu 
Petrolistul Boldești 
Navol Un. Oltenița 
Inter Dun. Giurgiu 
Rafinăria Câmpina 
Cimentul Medgidia

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1 
1
1
1
1
1
1 
t 
1 
0

0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0 
o 
o
1

8- 4
7- 3
9- 6
6-4
5- 5
3- 6
6- 4
5- 4
8- 6
4- 2
6- 5 

14-4
4- 5
6- 5
6-6
5- 6
7- 9
4-7

6-14
2-6

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13-14.

Sticla Turda 
CFR Cluj 
Someșul SM 
UM Timișoara 
Phoenix Baia Mare 
FC Inter Arad 
Telecom Arad 
MinaurZIatna 
U.W.P. Arad 
Armătura Zalău 
Olimpia Gherla 
Min. Sărmășag 
Electrica Timiș 
Crișul Aleșd 
Obilici Sânm.Sârb. 
Industria S.C.T. 
CFR Timișoara 
Metalurg. Cugir 
Minerul Ștei

CLASAMENTUL
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6-1
5-2
5- 3
9-3
6- 3
4-4
4-3
4-2
7- 6
6-7
4- 4
2-2
5- 6
5-6
5-7
3-8
3-5
1-5
0-7

9
7
7
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1 
0 
0

Etapa viitoare: Min. Ștei-Electrica Tim.; Armătura- Phoenix; 
Olim. Gherla-Someșul; Crișul-Obilici; Ind. S. C. Turzii-Sticla Turda; 
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Tânărul și dinamicul 
director general al S. C. 
“FAVIOR” SA Orăștie 
privește cu încredere 

înainte, spre noi realizări

Ne-am aflat pentru a doua 
oară în ultimele patru luni la SC 
„Favior" SA Orăștie. Unitatea 
este integral privatizată. Din 
decembrie 1996. De atunci, 
cursul ei, în vâltoarea economiei 
de piață, este altul, unul pozitiv. 
Nou! consiliu de administrație a 
reorganizat structurile de 
producție, aprovizionare, 
desfacere, pedalează cu 
insistență și exigență pe 
profesionalism, disciplină și 
calitate, a pus fabrica în 
competiție dură cu economia 
modernă.

j - Avem relații bune cu 
| furnizorii tradiționali de materii 
I prime, am stabilit colaborări și

• 95 la sută din marfă merge la export
• Italia și Grecia „lucrează” în Ro

mânia
• împrumut de la Banca Mondială
• Salariile - în creștere continuă
• Profesionalism și calitate

cu alții, așa încât putem lucra la 
capacitate, ca acum, până prin 
ianuarie 1999 -, spune directorul 
general al societății, dl Gabriel 
Popa. Mai ales că avem și 
solicitări de produse. Și la intern, 
dar mai ales la extern. în iulie 
a.c. am realizat o producție 
marfă de peste nouă miliarde de 
lei, din care am vândut prin 
magazinele proprii produse de 
trei miliarde de lei. în această 
lună am forțat ,,lohn”-ul, în prin
cipal pentru export, din 
septembrie reluăm și internul, iar 
în octombrie-noiembrie- 
decembrie vrem să realizăm 
producții lunare de 10-12 
miliarde de lei.

în paralel cu activitățile 
curente, conducerea societății 
se preocupă stăruitor de 
asigurarea cu materie primă și 
de asigurarea desfacerii 
produselor în anul care vine. Se 
întrevăd deja realizări pozitive. 
Cunoscuta firmă italiană 
Giorgio Armani, devenită deja 
,.abonat" la „Favior" Orăștie, 
cere pentru 1999 vreo 20.000 
de haine din blană sintetică, o 

altă firmă importantă, 
„Beneton”, dorește 60.000 de 
bucăți, pe care Orăștia nu le 
poate realiza; nu are capa
citatea de producție corespun
zătoare. Apoi se solicită 
produse, unele în sistem John", 
altele cu materia primă a fabricii, 
de către firme din Grecia, din 
Rusia. Dar nu pot fi neglijate nici 
comenzile interne.

în condițiile In care, pe plan 
mondial, producția de blănuri 
este în cădere, iar la ,,Favior" 
Orăștie este solicitată tot mai 
mult, conducerea fabricii s-a 
gândit să investească în 
retehnologizarea liniilor de 
producție, în scopul dezvoltării 
capacității și creșterii 
productivității, ca și al recuperării 
unor materiale din apele folosite 
la spălarea pieilor și - lucru 
extrem de important - în scopul 
protecției mediului, apele 
epurate urmând să ajungă cu
rate în canalele colectoare și în 
râul din apropierea unității, în 
care sunt deversate. Asemenea 
proces necesită mulți bani. 
Directorul Gabriel Popa a făcut 

demersurile necesare, prin 
Ministerul Finanțelor, către 
Banca Mondială, pentru un 
credit de 1,5 miliarde de lei, cu 
garanție guvernamentală, 
împrumutul ar putea fi acordat 
pe termen lung, cu o perioadă 
de grație de cinci ani și o 
dobândă anuală de opt la sută. 
Dacă se va întâmpla așa, 
„Favior" Orăștie se va alătura 
unităților moderne din 
domeniu, își va asigura 
activitatea de producție și 
desfacerea produselor în mod 
constant și la parametri 
superiori de calitate și 
eficiență.

Ceea ce se impune făcut 
și se poate face fără bani sau 
cu bani foarte puțini este, în 
opinia dlui Gabriel Popa, 
perfecționarea profesională a 
salariaților, la toate nivelurile, 
îmbunătățirea disciplinei 
tehnologice și a muncii, 
sporirea angajamentului și 
randamentului fiecăruia în 
producție. Numai așa 
producția va crește, cantitativ 
și calitativ, comenzile vor fi 
onorate la timp, oamenii vor 
câștiga mai bine. Acum, 
salariul mediu brut la „Favior” 
Orăștie este 1.850.000 de lei/ 
lună. Sigur, nu toți cei 1300 de 
angajați ai fabricii câștigă atât. 
Destui însă câștigă mai mult. 
Aici, veniturile oamenilor sunt 
nelimitate, însă ele sunt 
rezultatul exact al muncii 
prestate.

De un an și ceva a intrat_în 
vigoare Acordul Central 
European de Comerț Liber 
(CEFTA). Potrivit acestui 
important document, comerțul 
României cu țările membre ale 
acordului (Polonia, Ungaria, 
Cehia, Slovacia, Slovenia) va fi 
liberalizat treptat, până în anul 
2000, prin reducerea reciprocă 
a taxelor vamale.

Toate bune și frumoase, 
corecte și necesare. Numai că, 

CEFTA nu ne priește
iată, aplicarea prevederilor 
CEFTA nu convin producătorilor 
privați și sindicatelor de la noi. 
Și aceasta deoarece reducerea 
taxelor vapnale facilitează pă
trunderea pe piața românească 
a produselor din țările CEFTA - 
îndeosebi din Ungaria, Polonia 
și Cehia - la prețuri mai mici 
decât ale produselor indigene, 
fapt ce îi dezavantajează pe 
producătorii interni. Iar aceasta, 
deoarece în țările respective o 
serie de produse agroali- 
mentare sunt subvenționate de 
stat, iar producătorii primesc în 
plus și prime de export, ceea ce 
la noi nu se întâmplă. Dim
potrivă, în România, dobânzile 
bancare la creditele acordate 
producătorilor agricoli sunt de 
70 la sută, materiile prime sunt 
scumpe și de slabă calitate, 
statul nu acordă subvenții sau 
alte facilități celor din 
agricultură.

Ca urmare, o serie de 
preparate din carne, dar și grâu, 

făină, mălai etc. au inundat 
piețele românești, în timp ce 
produsele autohtone se 
acumulează în Stocuri. 
Dovadă, două cifre. Deficitul 
geheral al comerțului Ro
mâniei cu țările CEFTA a 
ajuns în acest an la 232 de 
milioane de dolari față de 89 
de milioane de dolari cât a 
fost în întreg anul 1997.

Situația a devenit dispe
rată. Asociația Societăților de

Industrializare a Cărnii (ASIC) 
și sindicatul din agricultură 
(AGROSTAR) și-au manifes
tat în repetate rânduri, pe 
diferite căi, nemulțumirea, 
însă glasul lor n-a fost auzit de 
către responsabilii din 
domeniu.

Dacă ministerul de resort, 
Guvernul ar lua măsuri de 
ajutorare consistentă, efectivă 
a agriculturii, dacă și agri
cultura românească s-ar face 
la nivelul agrotehnicii din țările 
CEFTA, atunci competiția n-ar 
mai fi negată de nimeni. Acest 
lucru îl cer în mod repetat 
reprezentanții ASIC și 
sindicatul AGROSTAR de la 
guvernanții de azi ai 
României.

Mai ales că țara noastră 
are un potențial agricol și 
zootehnic extrem de ridicat, 
care, valorificat cores
punzător, ar aduce țării mulți 
bani, valută de care avem 
atâta nevoie.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA 
Foto: Traian MÂNU

NU Se „PRINDE", DIE PATRON Credite pentru datornici
Mai mu/ți locuitori din 

comuna Ba/șa, oameni gos
podar: și cunoscuți crescători 
de animale, predau laptele, 
până de curând, unui cetățean 
care are o fabrică de lapte și 
brânzeturi in Orăștie. Nimic rău 
în asta, dimpotrivă, numai că dl 
patron a uitat să ie plătească 
oamenilor laptele de prin luna 
ma< a.c. Până în aprilie l-a plătit. 
Cu 1500 iei litrul. Puțin, dar bun, 
totuși.

„Noi credem că dl Alin 
Vetțer, patronul firmei SC Velțer 
Service SRL Orăștie, ține banii 

ștri ia bancă și ia dobândă pe 
iar oi fluierăm a pagubă, 

crede săteanul Constantin 
Țăndău, care ne-a adus ia 
cunoștință aceste lucruri venind 
în audiență la sediul redacției.

Eu predam la centrul de 
colectare din comuna Balșa, 
pentru dl Alin, câte 15-16 litri pe 
zi. In trei tuni - mai, iunie, iulie 
(că din august nu-i mai dau) -s- 
a strâns ceva lapte, care face 
niște bani buni. Dar ei sunt ia di 
Alin nu la mine. E cinstit?

Eu am fost 39 dă ani șofer 
(de cinci ani sunt la pensie) și 
de puține ori am luat paștele 
acasă, că așa era serviciul, dar 
n-am înșelat pe nimeni și nu m- 
a înșelat nimeni. Oare așa înțe

leg unii privatizarea, econo
mia de piață ? Pe banii altora ? 
Dacă-i așa, apoi noi n-om mai 
crește vaci, decât pentru 
trebuințele proprii. Și cine are 
de pierdut, nu țara ?’’

Nemulțumirile și conside
rațiile dlui Constantin Țăndău 
nu au nevoie de alte comen
tarii. Doar o remarcă am face 
cu trimitere ia o înțeleaptă 
zicală românească, după care 
se conduce patronul Alin 
Velțer în activitatea sa privată: 
Când ia laptele de la oameni, 
îi fată vaca, iar când trebuie 
să-l plătească, îi moare vițelul. 
Parcă nu-i bine.

Vădit lucru, economia țării 
se află într-o situație - limită.

Mulți, foarte mulți agenți 
economici cu capital de stat 
nu au posibilitatea financiară 
de a-și achita datoriile către 
furnizorii de energie electrică, 
de gaz metan, de anumite 
materii prime și materiale, 
închiderea robinetului către 
aceștia ar însemna un șir de 
blocaje în lanț, cu repercusiuni 
în întreg angrenajul industriei 
și al vieții sociale.

Pentru evitarea unei 
asemenea situații, Guvernul a 
adoptat recent o hotărâre care 

reglementează modalitatea de 
acordare a împrumuturilor 
prevăzute în bugetul de stat pe 
anul 1998 agenților economici 
cu capital de stat pentru 
acoperirea obligațiilor către 
RENEL și ROMGAZ. Conform 
acestei hotărâri, se aprobă 
alocarea sumei de 1400 de 
miliarde de lei, reprezentând 
împrumuturi fără dobândă 
acordate unor agenți eco
nomici în vederea acoperirii 
unor plăți în sumă de 1000 de 
miliarde de lei către RENEL 
400 de miliarde de lei către 
ROMGAZ.

Pentru obținerea îm
prumuturilor, fiecare agent 
economic va încheia cu cele 
două regii convenții ce vor 
consemna obligația restituirii 
sumei alocate de la bugetul 
de stat sub formă de 
împrumut, precum și graficul 
de restituire în 12 rate lunare 
egale. Sumele primite de 
agenții economici au regimul 
juridic al creanțelor 
bugetare, iar nevirarea lor la 
bugetul de stat în termenul și 
cuantumurile prevăzute va 
conduce la executarea silită.

Speranțe la un cabinet medical RABDARE Șl .... MEDICAMENTE
în centrul orașului Simeria, 

le parterul unui bloc de locuințe, 
ființează Cabinetul de medicină 
generală ,,Rosenheim”, 
adm niștrat de medicul Edith 
Sruica. în anul 1992, dna Edith 
Stoica a avut inițiativa și curajul 
de a organiza acest cabinet, 
care funcționează în regimul 
societăților comerciale, ceea ce 
se dovedește impropriu și nu 
îndeajuns de eficient pentru 
ccmeniul sănătății, pentru 
oameni.

- în timp, cabinetul a fost 
modernizat și dotat cu apara- 
Ijc performantă de control și 
( lagnosticare, relevă dna Edith 
t.Toica. Dispun de tot ceea ce 
iir.i Lcbuie pentru desfășurarea 
un.... activități fluente și la înalți 
parametri de calitate. De fapt, 
calitatea actului medical de- 
p.ndo hotărâtor de calitatea 
[ rm'es'onală și umană a celui 
c<: 1 înfăptuiește. Aș putea 
spune chiar că nu sunt mai 
prejos decât colegii din Ger
mania, care m-au ajutat și mă 
încurajează în demersurile 
rnele profesionale, deși nu am 
aparatură scumpă și sofisticată 
ca a lor. însă reușim să asigu
răm consultații și tratamente, 

j ambulatoriu și la domiciliu, care 

să-i satisfacă pe pacienți, al 
căror număr a crescut an de an.

în pofida pașilor înainte 
făcuți în cei șase ani de la 
înființarea cabinetului - primul 
de acest fel din județ -, a 
faptului că a cumpărat spațiul 
(din puținul profit, cu credit de la 
bancă și cu ajutor de la 
prieteni), că a adus o serie de 
aparate de mare fiabilitate și 
fidelitate - electrocardiograf, 
ecograf, aparat de ultrasunete 
etc. -, a satisfacției pentru 
încrederea cu care pacienți din 
multe localități ale județului vin 
la cabinetul său, care poartă un 
nume atât de frumos („Orașul 
trandafirilor"), dna Edith Stoica 
are și nemulțumiri. Regimul de 
societate comercială îi impune 
prea multe obligații financiare. 
Drept urmare, pacienții trebuie 
să plătească pentru serviciile ce 
le sunt oferite.

- Mă doare acest lucru, însă 
altfel nu putem funcționa, 
subliniază interlocutoarea. 
Totuși, eu am în continuare 
răbdare până se vor da și la noi 
legile necesare în domeniul 
sănătății, legi care să și fie 
aplicate, încât asistența 
medicală să fie mai operativă, 
mai calitativă, mai ieftină.

Dna Edith Stoica se referă 
la faptul că Legea asigurărilor 
sociale de sănătate are 
imperfecțiuni, că mulți agenți 
economici nu-și plătesc 
obligațiile pentru sănătate, ceea 

In cabinetul său modern, cochet, dna dr. Edith Stoica acordă consultații medicale 
de înalt profesionalism.

ce duce la întârzierea plății 
salariaților din domeniu, că nici 
Casa de Asigurări de Sănătate 
nu funcționează, că nu există 
încă Legea cabinetelor 
medicale, care ar reglementa 

de pe alte baze, mai .... sănă
toase, relația medic-pacient.

De bună seamă, și în 
domeniul sănătății, reforma are 
de făcut încă mulți pași pentru a 
se alătura sistemului din țările 

europene moderne. Deocam
dată sunt necesare legile de 
organizare. Apoi, organizarea 
propriu-zisă. Existența Legii 
cabineielor medicale și 
funcționarea Casei de 
Asigurări de Sănătate ar 
reglementa de pe alte baze, 
mai... sănătoase, relația 
medic pacient, ar statua relații 
contractuale între cabinetul 
medical, fie el de stat sau 
privat, și Casa de Asigurări de 
Sănătate, i-ar conferi actului 
medical un plus de 
operativitate și calitate.

Din multe puncte de 
vedere, dna Edith Stoica este 
avantajată. Are un cabinet 
frumos, dotat corespunzător 
și încadrat cu personal de 
specialitate inclusiv psihiatru, 
cardiolog și ginecolog, iar de 
pacienți nu duce lipsă; 
așteaptă doar legile care să 
asigure cadrul de organizare 
și funcționare a întregului 
sistem medical. Atunci și 
problema listelor cu pacienți 
va primi rezolvare, nu va mai 
crea nemulțumiri și invidii ca 
acum.

S-avem răbdare. Și 
medicamente..._____ ______ >
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E MICA PRIMA VACANȚA MARE 
tept să revină de la mare s-o 
strâng în brațe. Mi-e tare dor 
de dumneaei! A fost așa fru
mos în clasa I. Abia aștept 
să încep clasa a ll-a".

- Dar ce vei face dacă nu 
vei mai primi numai note de 
10, ca în clasa I? Pentru 
că, din noul an școlar, se 
vor da calificative.

- Știu, o să încerc cu 
"bine" și cu "foarte bine". Mai 
întâi trebuie să încerci și da
că vezi că merge, așa o 
duci... Că și în clasa I cu ma
tematica mă distram. De mi
că îmi țTfăcea să calculez. 
Mă învăța bunica Maria, care 
mă îngrijea când mămica 
era la serviciu. Câte nu m-a 
învățat bunica! Și poeziile!

- Și poezia aceea de 14 
strofe, cu care ne-ai uimit 
pe toți când aveai vreo 3-4 
anișori?

- Și. Era din cartea "Po
vestea fiului de împărat 
transformat într-un copac" 
pe care mi-a adus-o Moș 
Crăciun. Bunica mi-a citit-o.

- Acum, când a rămas 
mai puțin de o lună din va
canță, ce vei mai face?

- E mică prima mea va
canță mare! Am să mă joc, 
am să citesc, să socotesc, 
am să cânt. îmi place să 
cânt, să spun poezii, să joc 
în piese. Dar nu cred că 
mă fac artistă. Poate top- 
model. Nu contează că nu
mai până la 30 de ani poți 
face parada modei. Poate 
îmi voi găsi eu, după 
aceea, un serviciu.

Bunica, Maria. Feier, o 
mângâie din priviri. Mariana, 
frumoasa ei mămică, zâm
bește. Iar fiica - Roxana Ma
ria Hie - pare foarte serioasă 
în... cugetarea ei.

- Fotogra'fia am făcut-o 
când eram în clasa I. Acum 
trec în clasa a Il-a.

- Ce se zărește, în foto
grafie, pe peretele din spa
tele tău?

- O hartă.
- A cui?
- Cred că e a domnișoa

rei învățătoare, sau a școlii.
Zâmbesc, surprinsă. N- 

am pus bine întrebarea. 
Râde și Roxana și se corec
tează: "E harta României. 
Acolo, în dreapta, pe hartă, e 
Marea Neagră, unde am fost 
acum, în prima mea vacanță 
mare din viața de școlăriță.

- Chiar așa? Și cum a 
fost la mare?

- Am scris aici, într-o 
compunere.

- Dar în clasa I n-ați în
vățat cum se face o com
punere.

- N-am învățat. Dar mi-a 
zis mămica: "Ce-ar fi să scrii 
în caietul pentru acasă 
ai petrecut vacanța la 
re?" M-am gândit și 
scris. Mama încă n-a
compunerea, s-ar putea să 
am greșeli, pentru că încă n- 
am învățat ... despărțirile.

"Compunerea" (fără des-

cum 
ma- 
am 
citit

părțiri!) mi-a "povestit" despre 
stațiunea Venus și hotelul Me
teor, despre plaja "noastră" 
sau cea de la Neptun, despre 
serile în care "mergeam îm
preună cu Narcis, colegul 
meu de clasă, să ne jucăm 
cu mașinuțele" și chiar cum 
"într-o zi m-am pierdut de mă
mica. Noroc că l-am întâlnit 
pe nenea Erno, tata lui 
Narcis".

Abandonez compunerea 
pentru că Roxana mă în
deamnă s-o regăsesc în ze
cile de fotografii în care a fost 
artistă la grădiniță și în primul 
ei an de școală. "Aici am fost 
fiica cea rea din "Fata babei 
și fata moșneagului", aici am 
fost prezentatoare de spec
tacol, aici am apărut prima 
oară pe scenă într-un concurs 
de muzică ușoară, aici am re
citat, aici am fost top-model. 
Vai ce spectacol frumos a fă
cut domnișoara noastră învă
țătoare! Noi, cele mai năltuțe 
și subțirele, am prezentat mo
da. Ceilalți colegi au dansat. 
Ce dor îmi este de domnișoa
ra noastră învățătoare! O cu
noașteți pe dșoara Manuela 
Sta’n? E așa frumoasă și gri
julie, și bună la suflet. Abia aș-

<■:

Credite pentru

Ministerul Educației Naționale 
a elaborat o ordonanță prin care 
studenții din învățământul uni
versitar de stat vor putea bene
ficia de credite rambursabile 
după terminarea studiilor, a de
clarat la Cluj ministrul Andrei 
Marga.

Ministerul Educației Naționale 
va garanta creditele solicitate de 
studenți în cazul în care aceștia 
nu dispun de valori cu care sa
și garanteze ei singuri creditul. 
Pentru garantarea creditelor, 
MEN va înființa un fond de ga
rantare constituit din alocații 
bugetare, donații, sponsorizări 
și alte resurse extrabugetare 
ale ministerului sau ale instituției 
de învățământ din care provine 
studentul solicitant. Fondul este 
purtător de dobândă. Banca 
depozitară a fondului de garan
tare va îi selecționată, în urma 
unei licitații organizate de MEN, 
după aprobarea ordonanței, pu
blicarea ei în Monitorul Oficial și 
stabilirea normelor metodologice 
de aplicare a ordonanței.

Marga a precizat că minis
terul nu a stabilit deocamdată 
suma pe care o va aloca fon
dului de garantare și nici pla
fonul maxim al creditului.

Proiectul de ordonanță pre
vede acordarea creditelor doar 
pentru studenții care urmează 
cursurile de zi ale unei instituții 
de învățământ superior din Ro
mânia. Creditele pot fi folosite

studenti»
pentru cumpărarea de cărți, pu
blicații, material didactic, calcu
latoare personale, instrumente 
de laborator, îmbrăcăminte și 
încălțăminte sau pentru achizi
ționarea oricărui produs care 
vizează procesul de studiere.

Studenții care pot beneficia 
de credite trebuie să aibă vârsta 
maximă de 30 de ani, venitul net 
pe membru de familie să fie cel 
mult egal cu salariul minim pe 
economie și să fi promovat toate 
examenele și probele practice 
din anul de studiu precedent. De 
aceste credite nu vor beneficia, 
deocamdată, studenții din anul I. 
MEN a afirmat că aceste credite 
sunt absolut necesare pentru a 
evita situațiile în care unii stu
denți sunt nevoiți să-și întrerupă 
studiile din cauza lipsei banilor 
pentru a se întreține.

Rambursarea creditului se 
va face în rate lunare după o 
perioadă de grație de maximum 
doi ani de la finalizarea studiilor 
de către beneficiarul creditului. 
Termenul de rambursare poate fi 
negociat cu banca creditoare și 
nu poate fi mai mare de cinci 
ani. Dobânda care va fi perce
pută la rambursarea creditului 
este de 10 la sută.

Metodologia de aplicare a 
ordonanței va fi stabilită de MEN 
în termen de 90 de zile de la de
semnarea prin licitație a băncii 
care va administra fondul de 
garantare a creditelor.

Lucia LICIU

I
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De curând ai aflat că prie
tenul tău are și o altă prietenă, 
în afară de tine. Astfel ai primit 
explicația absențelor sale mult 
prea dese, o explicație pentru 
zilele când el era "foarte ocu
pat" și nu avea timp de întâlniri 
cu tine.

Se pare însă că tu nu ești 
doar cea înșelată ci și cea ame
nințată, pentru că cealaltă iubită 
îți transmite să-i lași prietenul în 
pace că altfel "va fi vai de pielea 
ta". Tu încă îl iubești, l-ai putea 
ierta dacă el te-ar alege pe tine 
și doar pe tine dintre voi două. 
Te doare minciuna lui. Nu știi ce 
să faci.

Dora, acest triunghi fatidic se 
pare că ți-a adus multă tristețe și 
supărare. Cred că și tu, ca oricare 
femeie, ai mândria ta, dragostea 
însă e uneori mai puternică și a- 

pMiocvtu 3)
tunci suferința e și mai mare când 
constați că ai fost mințită și în
șelată. O relație în trei nu e sănă
toasă, astfel suntem învățați în 
cultura noastră. Probabil într-un 
harem am gândi altfel, deși tind să 
cred că și acolo domnește ura, 
gelozia și invidia, dorința de a 
aparține cu totul unei singure per
soane care să-ți aparțină numai 
ție, dorința de cuplu.

Cuplul poate fi în doi și nu în 
trei - altfel ar fi "triplu" - e doar 
"dublu mixt".

Ce îți rămâne de făcut? 
Sunt două alternative normale și 
ele depind doar de tine, de per
sonalitatea ta și de prețul pe ca
re vrei să îl plătești. Prima: să 
lupți pentru el, dacă tu crezi că 
merită, îl iubești și îl poți ierta. A 
doua: să îl cedezi celeilalte, păs- 
trându-ți mândria, ridicându-te 
deasupra luptelor murdare. Exis
tă însă și o a treia - pe care da
că o-alegi mă întreb de ce mi-ai 
mai scris - aceea de a te com
place acestui joc în trei.

Decizia îți aparține!

Ina DELEANU

Antonela Pasc, elevă, 
Deva. Ne bucurăm să avem 
o tânără cititoare atât de 
fidelă ca tine. Articolul trimis, 

despre praznicul Maicii Domnului, ni s-a părut bine scris. 
Pentru a-ți îndeplini dorința exprimată în scrisoare și vrei 
eventuale îndrumări în acest sens, te așteptăm să treci pe 
la redacție.

MUSIC BOX

Dacă Roth figura în cla
samente cu singlesurile 
Yankee Rose (locul 16 la 
18.06.1986) și locul 10 în 
topul american de rock, 
Shyboy, Tobaco Road (no. 
10 în topul rock), Ladies Nite 
In Buffalo? și Goin' Crazy (lo
cul 66 în topul Billboard de 
single și locul 12 în topul 
rock), Van Halen ocupa locul 
22 în topul Billboard (la 
30.08.1986) cu singlelul 
Love Walks In.

Pe parcursul turneului a 
apărut un nou extras pe 
single din albumul 5150 inti
tulat Best of Both Worlds (cla
sat în Top 10 Album Rock 
Tracks) și câteva bootleguri 
dintre care se remarcă Cali
fornia Dreaming (Live '86) și 
Live & Alive. La sfârșitul lui 
1986 în revista americană 
Rolling Stones albumul 
"5150" s-a situat pe locul 6.

După 5150 Tour care a

Cronica
"optimistului"
• BAC-ul '98 a făcut să 

curgă cisterne de cerneală. 
De reținut observația de bun 
simț a unui psihoterapeut - 
deăi un specialist! - Siegfried 
Schnapp: "Ceea ce s-a în- 
târfiplat (40% dintre exami
nați nu au promovat exame
nul!) nu reprezintă o tragedie 
națională, cum cred unii zia
riști care ar trebui ei înșiși 
să-și dea foc la propriile di
plome (dacă le au!), ci o 
imensă șansă. Poate că 
acest șoc va fi

ror ceY^CIonarea proștilor 
lor inte- (fragmente de jurnal)
r e s a ț i . ~~
Reforma programei de învă
țământ trebuie serios discu
tată și nu modificată după 
ureche, voluntarist. Și cel 
mai important, ar trebui să 
dispară disprețul impliqjt 
pentru munca manuală. în 
Occident ea se bucură de 
același prestigiu ca și cea 
intelectuală. Este necesar 
ca și cei care muncesc să 
gândească". Fără comen
tarii.

peste tot ce-mi spune tot 
toarnă un rânced sos de ne
mulțumire. E echipat în niște 
"blugoi” negri (!), ghete ne
gre (!), un laibăr negru (!) - 
sub un cer albastru, la o 
temperatură ce bătea spre 
30 de grade, la ceasul când 
eu - cu vreo 36 de ani mai în 
vârstă decât tânărul din fața 
mea - sunt în pantalon scurt 
alb, tricou alb, șlapL încerc 
să-i spun câte ceva despre 
bucuria vieții, despre minu- 
______  nea de a 

Păși 
)P e 

'•’JOS 
î m b r ă -

cat comod, despre bucuria 
de a te întâlni cu Soarele. 
Simt că nu percutează. Are 
un soi de suflet posomorât, 
în trupu-i în paragină. Mă 
încearcă o milă imensă. 
Strălucitoarea zi se întunecă 
brusc...

• Pe stradă, un tânăr 
mă salută cu "săru' mânai". 
Nu realizez cine-i lunganul, 
dar imediat mă lămurește 
că el e Rocco, băiatul fostu
lui meu coleg de școală. Mă 
izbește neplăcut figura pa
lidă a băiatului, și gestul de a 
trage vârtos dintr-o țigară. în 
plus, are un aer blazat și

• Cu toții am asistat la 
scenele cu tineri (dar mai 
ales tinere!) în delir la apari
ția lui Michael Jackson. Desi
gur, gusturile nu se discută. 
Dar merită consemnat gân
dul - pe această temă - al 
unui filozof de calibru! lui An
drei Pleșu: "Câteva secvențe 
cu Michael Jackson. O ma
rionetă perfectă. Ce risipă de 
virtuozitate îi trebuie omului 
pentru a părea mai puțin 
decât este!”.

Hie LEAHU

QÂn gând și o poanta {a

'în copilărie vei învăța să suporți educația". 
Dimitrie Cantemir

La examen
Profesorul: - Aurul expus la aer liber 

suferă vreo schimbare?
Candidatul: - Da, domnule.
Profesorul: - într-adevăr, și anume?

Candidatul: - O schimbare de proprietar...

x
X
X
$
X
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Van Halen (XI)
durat aproape 10 luni, 
Sammy Hagar a trebuit să-și 
onoreze contractul cu casa de 
discuri Geffen, începând lucrul 
la un nou album solo. Până 
la apariția discului, casa 
Geffen scoate o nouă com
pilație intitulată "Looking 
Back". în studiouri alături de 
Hagar au intrat Bill Church 
(bass), Alan Fitzgerald (key
boards), David Lewark (chit.), 
Scott Matthews (bat.) și Gary 
Phil (chit.). Albumul intitulat 
"Sammy Hagar" a fost cea 
mai mare realizare solo a lui 
Hagar reușind să se claseze 
pe locul 14 în Billboard 
(15.08.1987). Primul single 
extras, sensibila baladă Give 
To Live, s-a situat pe locul 23 
în topul american Hot 100 la 
1.08.1987. Alte piese reușite 
din LP sunt When The 
Hammer Falls și Eagles Fly, 
care mulțumesc fanii heavy 
metal (de remarcat prezența

la chitară bass a lui Eddie Van 
Halen). Deși albumul atinge 
statutul de platină Sammy Ha
gar dorește să-i schimbe titlul 
organizând o competiție pe 
canalul MTV. Titlul câștigător a 
fost I Never Said Goodbye, cu 
toate acestea casa de discuri 
Geffen nu a scos nici un 
exemplar sub acest nume. 
După un scurt turneu promo
tional Sammy Hagar s-a ală
turat colegilor de la Van Halen 
în studioul 5150 pentru a în
cepe înregistrările unui nou 
album.

în paralel "Diamond" Dave 
a scos pe piață un nou disc 
intitulat "Skycraper" atingând 
locul 6 în Billboard 
(27.02.1988), iar singlelul pro
motional Just Like Paradise 
locul 6 în topul de single și 
No. 1 în topul rock. Colabo
rând tot cu producătorul Ted 
Templeman și cu o armată de 
ingineri de sunet și progra-

matori (Peter Doell, Magic 
Moreno, Doug Parry, Todd 
Grace și Richie Raposa) cel 
de-al doilea disc solo a lui 
Roth a fost apreciat de către 
critici drept cel mai reușit și 
mai variat. Pe disc nu mai 
există nici un cover version 
însă alături de tradiționalul 
hard rock găsim mai multă 
melodicitate, solourile furi
bunde de chitară ale lui Vai 
au fost mai temperate lă
sând loc Keyboardului mâ
nuit de Brett Tuggle. Compo
nența grupului pe Skycraper 
a fost: Roth (vocal), Steve Vai 
(chit), Billy Sheenhan (bass), 
Gregg Bissonette (bat., per
cuție), Brett Tuggle (key
boards), Dr. Funk 
PhD(bass), John Batdorf (vo
cal background) și Gary Fal
cone (vocal background), (va 
urma)

Horia SEBEȘAN
-------- ---- x
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CUMPĂRĂRI

• Vând casă, teren, pădure, 
lemn construcție, Fizeș-Băița. 
Tel. 623462 (6216)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 1, zonă centrală. Tel. 
211576 (6223)

• Vând apartament 2 ca
mere,Gojdu, bloc A 10, ap.69 
între orele 18 20 ( 6244)

• Vând casă. Deva, tel. 
224761 (6238)

• Vând casă cu grădină. 
Brîznic, 29, informații la nr. 27. 
(898)

• Vând casă, central Deva, cu 
spațiu comercial și două garaje. 
Tel. 211026, zilnic (6311)

• Vând apartament 2 camere, 
Al. Romanilor, etaj 2. Tel. 
622843 (6249)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 1, AI.Armatei, preț 75.000.000. 
Tel. 627116 (6303)

• Vând două apartamente a 
3 camere. Deva, tel. 230862, 
226190 (6305)

• Vând casă, curte, grădină, 
zonă apropiată Deva. Tel. 092/ 
216602 (6310)

• Vând casă, anexe gos
podărești, grădină. Deva, Elena 
Văcărescu, nr. 42. Informații în 
fiecare zi de miercuri, orele 8- 
12 (8596)

• Vând casă, șură, în sat 
Rișca. Informații Crăciun loan 
(8528)

• Vând apartament 2 camere, 
str. General Milea, bl. A.20, Brad 
(8529)

• Vând garsonieră, confort 1 
sporit, centrul civic Hunedoara. 
Tel. 715031 (8968)

• Vând apartament 2 camere 
Deva, str. Scărișoara, nr. 8, bl.32, 
ap.6. Tel. 627857, orele 8-14 
(9315)

• Vând apartament 2 camere, 
parter. Vând apartament 2 ca
mere plus garsonieră. Tel. 
215660, 230926 (6313)

• Vând apartament 2 camere, 
confort 1, sporit, str. M. Emi- 
nescu, bl.B, sc.E.etaj 1, ap.67 
(6325)

• Vând tractor L 445, U 650, 
utilaje agricole. Tel. 625941 
(6226)

• Vând urgent Dacia 1310, 
fabricație 1989. Orăștie, tel. 094/ 
556053, 247221 (8595)

• Vând urgent Mercedes 300 
D, an fabricație 1990,caroserie 
124, Volvo Polar, an fabricație 
1990, Lada Samara, an fa
bricație 1986, xerocopiator 
Canon A3, 25 cm. Tel. 092/ 
415420 6230

• Vând autoturism Wartburg, 
an fabricație 1989, preț nego
ciabil. Tel. 220579, 092/575205 
(6250)

• Vând Dacia 1300, fabricație 
1980.Romos, 103. Tel. 649102 
(8598)

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, impecabil, con
venabil. Tel. 651579, 094/ 
561588 ( 8527)

•Vând Opel Kadett, 1900 DM, 
Peugeot 204-300. Tel. 094/ 
633192 (7234)

• Vând oțel beton diametrul 
6,8,10,12. fel. 213637 (6229

• Vând mașină cusut elec
trică, congelator 3 sertare, 
motocultivator. Tel. 212463 
(6235)

• Vând imprimantă A4, 
650000 lei și antenă parabolică. 
Tel. 260393 (6239)

•Vând urgent teren intravilan, 
remorcă 250 kg. Tel. 230693, 
624394 (6246)

• Vând telefoane celulare. 
Tel. 094 822898 (6307)

• Vând mașină cusut Nico- 
leta, nouă. Orăștie tel. 247346 
(8599)

• Vând biciclete, șa bicicletă, 
mașină spălat, motoretă Jawa, 
Simson, planșetă proiectări. 
054 242723 (8560)

• Vând televizor color, video
recorder, imprimantă A 4, scan
ner A4, radiocasetofon, radio cu 
ceas, aspirator auto, mașină 
spălat automată. Tel. 711063 
(8965)______________________

• SC Cernafruct SA, cu se
diul în Hunedoara, str. Carpați, 
nr. 92 vinde prin licitație pu
blică chioșc amplasat în hala 
din piața Obor Hunedoara, 
mijloace de transport, mij
loace fixe (benzi transportoare, 
cântare etc.), ambalaje din 
lemn și plastic și sticle ră
coritoare 1/4. Informații supli
mentare la tel. 711296, 
715482. (8966)

• Vând valută, cumpăr Dacia 
break. Tel. 227479 (6318)

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut fete pentru contract 
dansatoare Italia. Oferim core
grafie. Tel. 094/805901 (8961)

• Doriți să câștigați între 100-
200 mii lei/zi? Sunați la 094/ 
210257. (6253) ________

• S.C. GB Prodcom Impex 
SRL angajează urgent agenți 
comerciali pentru distribuție 
produse alimentare, posesori 
carnet conducere, categoria C 
și paznic. Tel. 235800, între 8- 
16, 094/525225. (6252)

• NOU ÎN ROMÂNIA!!! Vă 
motivează un profit de plus 300 
dolari/lună, în societatea româ
nească fără investiție finan
ciară? Toată lumea poate pro
fita, dar numai persoanele 
ambițioase pot reuși în pos
turile: vânzări directe, orga
nizare, conducere. Fără limită 
de vârstă. Experiența nu este 
necesară. Domnișoara Ofelia T, 
054/627527. (6254)

• Grădiniță în limba engleză. 
Meditații în limba engleză. 
Informații la tel. 624682, după 
ora 19 (6304)

DIVERSE

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

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

• Primăria Buceș solicită con
structor pentru efectuarea lu
crărilor de reparații capitale la 
Școala Primară Dupăpiatră/ 
Tarnița. (8525)

• Posed asociație familială, 
caut partener en gros, pentru 
aprovizionare. Informații 
Căstâu, nr. 22 (8593)

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, RA Activitatea Orăș
tie, Piața Victoriei, nr. 19, anunță 
începerea demersurilor pentru 
obținerea acordului de mediu 
pentru sediu, magazin flori, ate
lier coroane și activitate de 
colectare, transport și depo
zitarea gunoiului. Eventualele 
sesizări se depun la sediul APM 
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.
(6051)

Consiliul de Administrație ai 
S.C. COMCEREAL S.A. Deva

Convoacă adunarea generală a acționarilor în data 
de 2 septembrie, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

> Aprobarea programului de restructurare a 
societății conform Ordonanței 9/1997.

> Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului adunarea se va 

ține la aceeași dată, ora 12.

• Cu autorizația nr. 15685 din 
1.06.1998 s-a deschis Asociația 
Familială Tat Mirela Vălișoara, 
nr. 64, cu următorul obiect de 
activitate: vânzare produse ali
mentare și nealimentare, pream- 
balate și neambalate. (6243)

• Pierdut certificat cod fiscal 
aparținând SC Cugerean Com
pany SNC Geoagiu Băi, cu nr. 
R 2093189. Se declară nul. 
(6236)

• Pierdut legitimație han
dicapat pentru călătorie pe 
numele Covaci Daniel. Se 
declară nulă.

• Pierdut certificat acționar 
295173 - 289485271 -289486245 
pe numele Năsui Ana, certificat 
295126 - 289441526- 289442525 
pe numele Covaci Lucian, certificat 
295127 - 287442526 289443500 
pe numele Covaci Sanvina, 
eliberate de FPP Banat Cri- 
șana. Se declară nule. (6302)

• Pierdut certificat acționar 
3668163 eliberat de Casial SA 
Deva pe numele Codrin loan 
Marcel. Se declară nul. (6308)

• Pierdut buletin identitate, 
permis conducere auto, talon 
auto, chei mașină și yală. Ofer 
recompensă mare. Tel. 217694.

COMEMORĂRI

• A trecut un an de când în 
sufletele noastre au rămas 
numai lacrimi și durere privind 
chipul tău drag, care ne-a lăsat 
fără nici o mângâiere

sg.maj. AUREL CORNEA, 28 ani
Părinții doresc ca alături de 

ei să fie fiica Laura, soția, 
rudele, prietenii. Parastasul de 
pomenire și sfințirea crucii, 
duminică, 23 august 1998, la 
Almașu Mic de Munte. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace !

DECESE

• Familia ing. lonescu Ale
xandru, Letiția, Petrișor și 
Alex mulțumesc celor care 
le-au fost alături la greaua 
încercare pricinuită de tre
cerea în neființă a celei care 
a fost o bună mamă, soră și 
cumnată

ec. MARIA MALEA
Dumnezeu să o odih

nească în pace ! (6311)

Societate comerciala
Vinde prin depozftnl-magazin situat

în incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche) 

următoarele produse:

Alcool 87 Lichior căpșuni 32'
Vodcă 32 lJD Lichior vișine 25 

Rom Jamaica 32 l- j Lichior cireșe negre 20

De asemenea, vinde:

0 Bere Silva 1/2 
Bere Regim 1/2 

Apă minerală Bucovina 1,5 L 
Hârtie igienică

Relații la depozit tel: 225904, orele 10-14. 
: La cerere, marfa poate fi adusă la unitatea dvs. .____ 2______________ /

Primim contejnzi peitirti 
cuiiftv școlari- vi slu<lcn(ysfi.

Prețuri farii conciirenfă. 
Informații

Z—A
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I REGIONALA CF 

TIMISOARA -9
DIVIZIA CĂLĂTORI

Organizează licitație Ia data de 07.09.1998 
pentru preluarea prestației de salubrizare 
vagoane de călători la Revizia de vagoane 
Reșița cu posturile de revizie Caransebeș 
Călători și Oravița și Revizia de vagoane 
Petroșani.

Licitația se va organiza cu ofertă închisă care 
se va depune Ia sediul Divizie Călători din 
Timișoara, str. Gării, nr.2.

Relații suplimentare la tel: 191702, 191703, 
191704, int. 2300.

v- • -.............. .....— ......-y

• Un ultim omagiu pentru

MITICĂ COJOCARU
antrenorul drag, care mi-a 
îndrumat primii pași în fotbal. 
Dacian Varga, București. (6309)

• Cu adâncă tristețe suntem 
alături de întreaga familie și în 
special alături de Doru și Corina 
Oprean în aceste clipe de 
durere la trecerea în neființă a 
celui care a fost un neprețuit tată

TRAIAN OPREAN
Membrii Ansamblului FoL 

doric Silvana din Deva. (6315)

jjjfe

vremea
Va fi predominant frumoasă. Cerul va 

fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla
slab. Temperaturile minime se vor încadra între 14 și 
22 grade, iar maximele între 26 și 32 de grade, izolat 
mai ridicate.

18 AUGUST

Societatea Comercială 5ARMI5 S.A.
Cu sediul in Deva, Piața Victoriei, nr.3

Organizează licitație publică cu strigare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/1997, aprobată prin Legea 
nr.44/1998 și Normelor metodologice privind privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.55/1998 pentru vânzarea iirmâtoruluiacțiyț____________________________________________________

1 dolar SUA 8736 lei

1 marcă germană 4850 lei

100 yeni japonezi 5975 lei

1 liră sterlină 14085 lei

1 franc elvețian 5806 lei

1 franc francez 1447 lei

100 lire italiene 491 lei

Denumirea activului Obiectul de activitate Adresa activului Prețul de pornire
Imobil notei Turist * birouri Deva, str. 1 Decembrie, nr.1l 820.000 mii lei

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

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de cumpărător.
Licitația va avea loc la data de 04.09.1998, ora 10, la sediul societății.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 09.09.1998.
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat, contra cost, zilnic, de la sediul societății comerciale intre orele 8-16.
Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține la tel: 054/212026.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până în ziua licitației, ora 8, documentele prevăzute de legislația 

în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare în sumă de 1.500.000 lei.
Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul 303270101 deschis la BCR Deva taxa de participare de 100.000 lei 

și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.
Valoarea terenului aferent nu este inclusă în prețul de pornire a licitației urmând ca acesta să fie vândut cumpărătorului activului 

conform prevederilor legale.
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zona de acoperire!

Durata campaniei
Campania începe la data de 21 iulie 1998 și va dura până la epuizarea stocului 
de pagere disponibil, fără a depăși însă data de 20 septembrie 1998.

Organizatori
Societatea de îmbuteliat Coca-Cola București S.R.L.

- Bd. Preciziei nr. 10-14, sector 6, București
Societatea de îmbuteliat Coca-Cola Ploiești S.R.L.

- Bd. Grigore Gh. Cantacuzino nr. 285, Ploiești
Societatea de îmbuteliat Coca-Cola S.A. Constanța

- Șos. Tulcei nr. 2, cod 8700, Ovidiu
S.C. Compania de îmbuteliat Coca-Cola Timiș S.A.

- Calea Torontalului, DN 6, Km 6, cod 1900, Timișoara
Societatea de îmbuteliat Coca-Cola S.A. Galați

- Str. Prelungirea Brăilei, cod 6200, Galați
S.C. Compania de îmbuteliat Coca-Cola Bihor S.A.

- Str. Săcădat nr. 449, cod 3711, Oradea
S.C. Compania de îmbuteliat Coca-Cola Iași S.A.

- Calea Chișinăului nr. 47, cod 6600, lași

Ambalaje participante
Coca-Cola 0.25L - sticle cu etichete promoționale speciale
Coca-Cola 0.5L - sticle din plastic cu etichete promoționale speciale 
Coca-Cola 1L - sticle cu etichete promoționale speciale
Coca-Cola 1L - sticle din plastic cu etichete promoționale speciale 
Coca-Cola 2L - sticle din plastic cu etichete promoționale speciale

Drept de participare
La această campanie pot participa toți rezidenții români, cu excepția angajaților 
The Coca-Cola Company, Coca-Cola Romania Region, Organizatorilor, agențiilor 
implicate în campanie, proprietarilor și angajaților magazinelor participante, 
precum și a membrilor familiilor acestora. Participanții acceptă ca numele, 
adresele și fotografiile câștigătorilor să fie făcute publice și să fie folosite în 
scop publicitar. Participanții la această campanie se obligă să respecte prevederile 
prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este disponibil în magazinele 
participante.

Descrierea premiilor
Premiile constau în pagere Philips model Two>Can conectate la rețeaua CNM. 
Oferta este limitată la 100.000 pagere. Pentru a intra în posesia pagerului, 
câștigătorii vor trebui să achite taxa de conectare a pagerului în valoare de 
60.000 de lei. Ulterior, posesorii pagerelor nu mai sunt obligați să achite nici un 
abonament lunar. Transmiterea mesajelor se va efectua prin apelarea unui 
număr de telefon special. Mesajele vor fi în contul apelantului (tariful aplicat 
va fi stabilit de către Romtelecom și poate suferi modificări ulterioare).

Zona de acoperire CNM
Orașele din aria de acoperire a rețelei CNM sunt: București, Pitești, Ploiești, 
Brașov, Cluj, Oradea, Timișoara, Arad, Craiova, Constanța, Galați, Brăila, 
Bacău, lași, Mangalia, Sibiu, Târgu Mureș, Sinaia, Azuga, Bușteni, Comarnic, 
Breaza, Băicoi, Plopeni, Mizil, Florești, Codlea, Săcele, Râșnov, Zărnești, 
Sfântu Gheorghe, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Moinești, Buhuși, Roman, 
Târgu Frumos, Macin, Năvodari, Eforie, Mamaia, Urziceni, Găești, Colibași, 
Costești, Topoloveni, Balș, Segarcea, Băile Felix.

Cum se poate intra în posesia pagerului
Toate sticlele de Coca-Cola participante în această campanie au un anumit 
număr de puncte înscris pe etichetele promoționale:

- sticla de 0.25L = 1 punct
- sticla de 0.5L = 1 punct
- sticla de 1L = 2 puncte
- sticla de 2L = 4 puncte

Decupați de pe etichetele promoționale cupoanele care au înscrise numărul 
de puncte. Adunați 50 de puncte. Introduceți într-un plic cupoanele însumând 
50 de puncte, însoțite de numele, adresa și numărul dumneavoastră de telefon, 
apoi expediați-l prin poșta recomandată la C.P. 9-6 București. 
Toate datele personale vor fi stocate și folosite în comun cu CNM. Veți fi înștiințați 
prin scrisoare recomandată dacă participarea dumneavoastră a fost validată, 
dacă mai există pagere disponibile în stoc și cum vă puteți ridica pagerul. Pentru 
a intra în posesia pagerului, va trebui să achitați o taxă de conectare în valoare 
de 60.000 de lei. Fiecare participant poate solicita și primi numai un singur 
pager. Vor primi răspuns toate scrisorile recepționate până la data de 
20 septembrie 1998. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru 
scrisorile pierdute.
Oferta este limitată la 100.000 de pagere conectate la rețeaua CNM. Scrisorile 
vor fi validate în ordinea primirii. In situația în care numărul scrisorilor primite 
într-o zi depășește numărul premiilor încă disponibile, câștigătorii vor fi deciși 
printr-o tragere la sorți la care vor participa toate scrisorile primite în ziua 
respectivă. Numărul câștigătorilor desemnați prin tragerea la sorți nu poate 
depăși numărul premiilor disponibile. Numărul specificat de premii nu va fi 
depășit sub nici o formă.

Erori și etichete promoționale necorespunzătoare
The Coca-Cola Company, Coca-Cola Romania Region, Organizatorii, magazinele 
participante și celelalte firme implicate în campanie nu își asumă nici o răspundere 
pentru eventualele greșeli de tipar sau etichete necorespunzătoare. Cupoanele 
cu numărul de puncte de pe etichetele promoționale care sunt ilizibile, 
deteriorate, copiate, se dovedesc contrafăcute sau prezintă greșeli de tipar ori 
de altă natură vor fi declarate nule și nu vor fi luate în considerare.

Taxe t
Organizatorii nu își asumă nici o răspundere pentru nici un fel de taxe, impozite 
sau alte impuneri de natură fiscală care pot apărea în relație cu premiile 
acordate.
Pentru informații suplimentare, sunați la Info-Line Coca-Cola: 01/220.57.56, 
între 21 iulie - 20 septembrie (impulsurile în contul apelantului).

Exploatarea Minieră Lonea
Cu sediul in Petrila, strada Voievodului, nr.1

Organizează în data de 09.09.1998, ora 10, licitație 
publică deschisă fără presclectiepentru executarea lucrării 

" REFACȚIE LINIE CALE FERATA ÎNGUSTĂ, ECARTAMENT 

790mm E.M LONEA - PREPARAȚIA PETRILA .
Termenul până la care se poate procura documentația de 

licitație este de 25.08.1998. Aceasta se poate procura de la 
E.M. Lonea, Birou contabil șef, contravaloarea fiind de 
500.000 lei.

Termenul limită până la care se poate depune oferta este 
09.09.1998, ora 8, la sediul E.M. Lonea, Birou contabil șef.

NEOSET
HtAGAZIKIlC dm B-du£ DECEBAC 

B£0C C 
(PESTE DRUM DE C0WP£EXU£ "TOO")

TeL/Fax : 054/213.575 ; 217.929
Teteftm ntcW : 092.258.444

Asociația Misiunii 
"VIATA ÎN ISUS HRISTOS"

Vă oferim îmbrăcăminte și 
încălțăminte folosite, de bună calitate și 

la prețuri acceptabile.
Ofertă deosebită la îmbrăcăminte de copii. 

Fie găsiți la Bretea Română, Magazinul 
Asociația "Viața în Isus Hristos", 

zilnic, între orele 8.30-16.00.
Vă așteptăm și cu o mică surpriză!

/

S.C.NIDA CONSTRUCT S.R.L.
Deva

cu sediul în Deva, str. Ulpia,nr.15, 
tel./fax: 054/232009

O CONTABIL - cu carte de muncâ, având 
experiența în firme de construcții;

O SECRETARA- cunoscătoare limba strâinâ, 
cunoștințe elementare PC;
◦ POSESOR BREVET MANAGER ÎN TURISM" 

cunoscător limba strâinâ.

S.C. METALOTEX S.A. - DEVA
_______ str. 22 Decembrie, bloc 4 parter

Angajează prin concurs
- ȘEF BIROLFrINANCIAR-CONTABIlIIAH . 

Condiții:
- studii superioare economice de specia

litate;
- vechime minimă 5 ani în domeniu.
Concursul va avea loc în data de

31.08.1998, ora 10,00 la sediul societății.
Cererile pentru înscriere la concurs și 

curriculum vitae se primesc zilnic la biroul 
personal, până la data de 25.08.1998, ora 15,00.

Tematica pentru concurs va fi afișată la

------- -------------------------- \

S.C. 
"CONDOR" 
S.A. Deva 
Str. Avram lancu,

bloc t13

❖ bucătăreasă cu 
experiență;

❖ îngrijitor cu
rățenie

- cu vârsta ma
ximă de 40 de ani.

Informații supli
mentare la sediul so
cietății tel: 212O6O, 

k 212061, int. 123.



19 AUGUST 1998[ Cuvântul liber

Președintele SUA, Bill Clinton, a recunoscut în fața 
națiunii relația sa cu Monica Lewinsky

Ceea ce se bănuia a se 
întâmpla, în ciuda afirmațiilor 
sale anterioare, s-a în
tâmplat. Președintele celei 
mai puternice țări și omul 
numărul 1 al lumii a re
cunoscut că a avut o relație 
nepotrivită cu fosta stagiară 
de la Casa Albă, cu riscul 
suspendării sale din funcție 
de către Parlamentul 
american. “Am avut într- 

Ce— - - -^====7^—
MSărbătoarea pădurenilor" vă așteaptă
Inspectoratul pentru Cultură și Centrul Creației Populare 

ale județului Hunedoara, Consiliul local Bunila, Fundația 
“Dor” și căminele culturale din Poienița Voinii și din Ruda îi 
invită pe iubitorii muzicii, jocurilor, obiceiurilor și costumelor 
populare la tradiționala "Sărbătoare a pădurenilor”. 
Sărbătoarea are loc sâmbătă și duminică, 22-23 august a.c.

Ca de obicei, juriul va fi prezidat de Marioara Murărescu, 
redactor șef la redacția folclorică a TVR, iar concursul- 
spectacol “La izvor de cânt și dor” al tinerilor interpreți vocali 
se va desfășura sâmbătă după-masă (de la ora 17,00), la 
Căminul cultural Ruda (comună Ghelar). Apoi spectacolul se 
va muta pe Dealul Cornetului (situat în apropierea satului lui 
Drăgan Muntean, Poienița Voinii). Vor susține recitaluri losif 
Cioclodea, Gheorghe Roșoga, Drăgan Muntean, Cosmina 
Muntean, Lupu și Cornelia Rednic, își vor prezenta jocurile 
pădurenii din Feregi, Ruda și Poienița Voinii. Seara va 
continua cu foc de tabără, jocuri de artificii și nedeie 
pădurenească.

Duminica “începe” la Casa-muzeu din Poienița Voinii unde 
cei veniți la sărbătoare își pot întâlni interpreții preferați. După 
o paradă a portului pădurenesc, centrul de greutate se mută 
din nou pe Dealul Cornetului, unde, după gala laureaților 
concursului din seara precedentă, încep recitalurile invitaților. 
Alături de cei deja menționați, pe invitația-program mai 
figurează Mioara Velicu, Mioara Pitulice, Amalia și Valeria 
Codoreanu, Nineta Popa, Dinu lancu Sălăjanu, Viorica 
Brândușan, Mariana Anghel, Mariana Deac, Ana Almășana, 
Maria Dan, Luminița Jugu Pașcu. în spectacolul prezentat de 
Constantin Sîrbu, pe lângă formațiile pădurenești amintite, vor 
mai apărea și cele din Bătrîna, Ciulpăz, Dăbîca-Hășdău, Lelese 
și Lunca Cernii.

Edițiile precedente cât și numele soliștilor și formațiilor 
care și-au anunțat participarea sunt o certitudine că 
“Sărbătoarea pădurenilor” din acest an se va ridica la 
valoarea cu care ne-a obișnuit. Și cum Drăgan Muntean, 
sufletul acesteia, nu se dezminte, pregătește participanților și 
surprize pentru actuala ediție. Dar toate la timpul lor. 
Deocamdată să reținem doar invitația organizatorilor, care “cu 
onoare și deosebit respect" ne “adresează rugămintea” să 
participăm la “Sărbătoarea pădurenilor”.

Viorica ROMAN

adevăr o relație cu 
domnișoara Lewinsky care nu 
a fost potrivită. De fapt a fost o 
greșeală, o greșeală de 
judecată și un eșec personal 
din partea mea pentru care 
sunt singur răspunzător. Dar, 
am spus în fata marelui juriu și 
vă spun acum si dv că 
niciodată nu am dorit să mint 
sau să întreprind o acțiune 
ilegală, ci dimpotrivă".

Clinton a justificat atitudinea 
sa anterioară prin dorința de a- 
și proteja familia, precum și prin 
faptul că întrebările i-au fost 
adresate în cadrul unor anchete 
motivate politic. în plus, el și-a 
cerut scuze în fața națiunii și a 
propriei familii pentru cele 
întâmplate.

în intenția procurorului Star, 
nu era îns'ă faptul de a 
demonstra relația președintelui 

.................. >
Drăgan Muntean își așteaptă oaspeții atât ca 
gazdă cât și ca neîntrecut interpret de folclor.

Foto: Traian MÂNU 
,__________________________ _______ ,/

cu Monica Lewinsky, ci că 
acesta a mințit.

Ca o remarcă cu totul 
deosebită este și faptul că, 
pentru prima dată, soția 
președintelui Clinton - Hillary - 
a lipsit de la declarația 
acestuia, ea fiind de fiecare 
dată alături de soțul său în 
timpul anchetei.

Mine! BODEA

S 17 august 1645 - s-a 
născut Jean de la Bruvere. 
scriitor clasic francez, autor al 
celebrei lucrări "Caracterele”, 
considerată “o simplă învățătură 
despre moravurile oamenilor". 
Inițial a fost publicată ca o anexă 
la "Caracterele" lui Teofast, ulte
rior fiind îmbunătățită, apărând 
până la a 9-a ediție, (m. 1696)

S 19 august 1881 - s-a 
născut, la Livani, George 
Enescu. compozitor, instrumen
tist, dirijor și pedagog român. 
Creația sa include, printre altele, 
trei suite pentru orchestră, două 
"Rapsodii Române", opera 
“Oedip" (după libretul lui Ed. 
FJeg), trei simfonii și numeroase 
lucrări pentru pian, violoncel și 
vioară. Ca pedagog a îndrumat și 
format renumiți instrumentiști ca 
Dinu Lipatti și Yehudi Menuhin, 
iar în 1920 a întemeiat Socie
tatea compozitorilor români, fiind 
și primul ei președinte, (m. 1955)

£ 20 august 1845 - s-a
născut Boleslaw Prus. pe 
numele real Aleksander 
Glowacki, scriitor polonez de 
orientare realist-critică. Opera sa 
literară cuprinde pe lângă o serie 
de nuvele și romanele "Păpușa", 
“Faraonul", "Anielka” și 

^Avanpostul", (m. 1912)

La Școala generală din Iscroni și la grădinițele nr. 1 și 2 
din Aninoasa au început lucrările de reparații curente și 
igienizări în vederea pregătirii spațiilor de învățământ pentru 
noul an școlar. în urma licitațiilor, lucrările de la Școala 
generală Iscroni au fost asumate de echipe de la RAGCL 
Petroșani, iar cele de la grădinițele din Aninoasa - de SC 
Citadin din localitate, activitatea desfășurându-se cu 
responsabilitate, eficient. (L.L.)

ÎNȘELĂCIUNE
Adimistratorul societății 

“Canarom” din Deva a înșelat 
Banca Internațională a Religiilor 
(BIR)-Sucursala București Nord 
cu 4.742.675.303 de lei, 
informează IGP. Remus Borza 
(46 ani), în calitate de 
administrator al SC “Canarom", 
a obținut, în august 1997, de la 
BIR. un credit de 3,6 miliarde de 
lei cu o dobândă subvenționată 
de stat de 30% pe an, pentru

i 20 august 1872 - a 
murit poetul Dimitrie Bolin- 
tineanu (n. 1819), reprezentant 
de seamă al "generației de la 
1848". Fiind demnitar în 
guvernele din timpul domniei 
lui Al. loan Cuza, în 1863 a fost 
inițiatorul legii pentru secula
rizarea averilor mănăstirești. în 
creația sa literară a evocat 
figuri de eroi din istoria 
poporului român ("Legende sau 
basme naționale în versuri", 
“Nemesis"), dar a zugrăvit și 
critic moravurile claselor 
conducătoare (romanele 
"Manoil” și “Elena").

£ 21 august 1723 - s-a
stins din viață Dimitrie 
Cantemir. domn al Moldovei și 
cărturar enciclopedist (n. 
1673), autor al lucrărilor 
“Descrierea Moldovei", 
"Creșterea și descreșterea 
curții otomane”, “Hronicul 
vechimii româno-moldo- 
vlahilor", "Istoria hieroglifică" 
șa.

£ 24 august 1572 - a
avut loc, la Paris, masacrul 
hughenoților (protestanți 
francezi de confesiune 
calvină), rămas în istorie sub 
numele de "Noaptea Sf. 
Bartolomeu".  

achiziționarea de grâu pentru 
panificație și sămânță. Borza 
a folosit o parte din credit 
pentru achiziționarea de grâu, 
iar cu restul de bani și-a 
achitat un credit obținut 
anterior de la aceeași bancă, 
încălcând, astfel, clauzele 
contractuale încheiate cu BIR. 
Administratorul a păgubit 
banca cu peste 4,5 miliarde 
de lei. (MEDIAFAX)

I Alba-neagra 
'‘vine

jocul alba-neagra revine în 
actualitate întrucât pentru mulți 
dintre ce-i care-l practică este 
o sursă imensă de câștig prin 
înșelăciune. La sfârșitul săp
tămânii trecute au fost 
depistați la Petroșani 
Paralescu Ion, Danko Csaba și 
Kadar Robert care au practicat 
acest ,,sport". întrucât jocul 
contravine Legii 61/1991 cei 
trei au fost sancționați cu 
200.000 de lei.

Dragoste” cu 
cutitul

Sâmbătă, 15 august, 
Andrieșesc Mihai din Petroșani 
și-a lovit soția de mai multe ori 
cu un cuțit în zona toracică, 
după care a dispărut de la 
domiciliu. Fapta a fost săvârșită 
pe fondul consumului de alcool 
și al unor neînțelegeri ivite între 
cei doi soți. După lovirea cu 

cuțitul victima a fost internată 
în Spitalul Municipal 
Pe*-oșani.

Accident mortal
Duminică, 16 august, în 

jurul orei 0,10, .conducătorul 
autoturismului KA PT 533 
Barbun Gheorghe din 
Hunedoara a surprins și 
accidentat mortal o persoană 
de sex masculin care fiind în 
stare de ebrietate s-a angajat 
în traversarea șoselei prin loc 
nemarcat și fără să se asigure.

Cercetările continuă pentru 
stabilirea identității, victimei.

De la IO metri în 
prăpastie

Vineri seara pe drumul 
comunal nr. 10 din Blăjeni, Raț 
loan din Deva a pierdut 
controlul autoturismului HD 01 
MBC după care s-a răsturnat 
într-o prăpastie de circa 10 
metri. Din accident a rezultat 
rănirea gravă a conducătorului 
auto. (C.P.) 

dreptul la 
replică 

în urma apariției materialului 
intitulat “Ajutor cu sila...", 
publicat în numărul din 13 au
gust al cotidianului nostru, dl 
Cristian Brezovan, primarul 
comunei Zam - acuzat de 
conducerea filialei județene a 
PRM că a refuzat ajutoarele din 
partea filialei destinate celor 
afectați de inundații - a 
considerat necesar să facă 
următoarele precizări: fiind 
contactat telefonic de 
președintele filialei și întrebat 
dacă pot primi ajutoare din 
partea PRM pentru persoanele 
afectate de inundațiiiile din 18- 
26 ianuarie, dl primar a răspuns 
afirmativ, insă cu condiția ca 
acestea să nu fie lăsate la 
primărie, ci distribuite personal 
de membri PRM (însoțiți de 
primar sau de un alt delegat al 
primăriei) în satele cu pricina. 
Moment după care totul a rămas 
in acest stadiu...

“Mineritul nu va dispărea”
Premierul Radu Vasile este 

încrezător în șansele de 
restructurare a sectorului minier și 
consideră că dispariția acestuia ar 
pune în pericol securitatea 
națională. “Indiferent de evoluțiile 
ce vor avea loc în România, 
mineritul nu va dispărea", a 
declarat Radu Vasile, duminică, la 
Bălan, cu ocazia sărbătoririi Zilei 
Minerului.

Premierul a arătat că, având 
în vedere faptul că rezervele de 
cupru din această zonă ajung 
pentru mai mult de 20 de ani, 
“exploatarea cuprului în zona 

Executivul a adoptat, săptămâna trecută, o hotărâre 
prin care produsele din industria cărbunelui, minereurilor 
neferoase, feroase, radioactive, rare și nemetalifere, vor 
fi subvenționate de la bugetul de stat, în 1999.

Printre acestea se numără: huila brută, cărbune brun, 
cupru, plumb, zinc, uraniu în concentrat, aur, bauxită.
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I Produsele, livrate de regiile autonome, de 
^companiile și societățile naționale, precum și de

Bălan va rămâne". în prezent, 
exploatarea minieră Bălan aparține 
RAC Deva. Premierul a dat 
asigurări că sucursala Bălan va fi 
separată de regie.

“în prezent, cheltuielile sunt 
mai mari decât valoarea producției, 
dar acest lucru nu depinde numai 
de dumneavoastră", a spus Vasile. 
în acest sens, premierul a dat ca 
exemplu creșterea prețului la 
energie, în timp ce prețul 
produselor livrate de exploatarea 
Bălan au rămas aceleași.

Radu Vasile a afirmat că în trei- 
patru ani exploatarea Bălan ar 

SUBVENTIONARY
r

societățile din subordinea Ministerului Industriei și 
Comerțului, vor fi subvenționate în limita sumelor ce 
vor fi aprobate cu această destinație.

Din cauza ineficienței activității din minerit, unde, 
în general, costurile de producție depășesc prețurile 
de desfacere, statul acordă subvenții sectorului. în 
același timp statul păstrează sub control prețurile 
produselor din minerit.

putea să-și acopere cheltuielile. 
Astfel, ar putea beneficia de 
sprijin, astfel încât în aproximativ 
patru ani, "să se pună pe 
picioare".

Premierul a declarat că 
există posibilitatea ca zona 
Bălan să fie declarată zonă 
defavorizată, fapt ce ar 
determina beneficierea de o 
serie de facilități fiscale.

"în momentul în care voi 
simți că nu voi mai putea duce 
la capăt ceea ce m-am angajat, 
voi părăsi această scenă", a mai 
spus Vasile.
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