
Cum se pierde prin statistici 25 !a sută din populația aflată sub pragul sărăciei

Cine contrazice realitatea?
Dacă în vremea fostului 

guvern al lui Văcăroiu se 
recunoștea pe bază de date 
statistice, bineînțeles, că 
sărăcia ajunsese să cuprindă 
circa jumătate din populația 
țării, după unele date mai 
recente s-ar mai afla sub pragul 
sărăciei cam 25 la sută dintre 
români.

Când toată lumea vede cât 
s-a degradat nivelul de trai în 
ultimii ani, este greu ca astfel 
de cifre să mai poată convinge 
pe cineva că ele ar putea să 

^exprime realitatea. Firește, 

bazele de calcul sunt aceleași, 
ele neputându-se modifica de la 
un an la altul. Dar probabil că 
aici s-a dorit să ajungem, adică 
să avem cam 50 la sută din 
populație care să facă parte din 
mult promisa clasă, nu de 
mijloc, ci, după cum se vede 
bine, de jos de tot, încât mai rău 
decât așa nu se mai poate.

Nici n-are cum să fie altfel 
dacă ținem seama și de faptul 
că numai în ultimii doi ani 
economia țării a dat drastic 
înapoi, înregistrând o scădere 
cam de 20 la sută. în asemenea 

condiții se poate oare imagina 
că este posibil să crească 
cumva nivelul de trai? Atâta 
vreme cât clasa politică 
actuală nu pune la suflet 
redresarea economică a țării, 
nu există nici un temei să 
credem că jumătatea din 
populația țării ajunsă la pragul 
sărăciei o va duce-o mai bine 
în viitorii ani. Atunci cum 
rămâne cu promisiunile 
electorale? Să le mai ia 
cineva de bune? Acestea 
sunt oare rezultate ale post- 
tranziției? (N.T.)

“Nu ne vindem tara
Pe un dolar sau pe o mie...

Revine cu tot mai multă 
insistență în discuțiile legate de 
privatizare sloganul după care 
"nu ne vindem țara", dar se 
vorbește cu obstinație și 
despre vânzarea unor firme, 
nici mai mult nici mai puțin, 
decât cu... un dolar. Dacă nu s- 
a dorit și nici nu s-a făcut la 
vreme privatizarea, ci s-a lăsat 
să treacă timpul și să se 
acumuleze datoriile unor firme 
către bugetul statului, acum 
acestea însumând, în unele 
cazuri, zeci de miliarde de lei, 

în cele mai multe situații 
făcându-se protecție socială pe 
seama lor, mai marii privatizării 
găsesc cu cale că este musai 
să fie vândute incriminatele 
unități chiar și pe un dolar, 
numai să se preia de către 
cumpărător toate datoriile 
existente.

Se cunoaște că aici se au 
în vedere unele precedente, 
cum s-a întâmplat în fosta 
RDG unde un mare combinat 
chimic s-a vândut doar pe o 
marcă... Da, așa stau poate 

lucrurile, în realitate însă nu 
trebuie confundate planurile, 
deoarece acolo s-au făcut 
studii de fezabilitate și cu 
siguranță că cel ce a investit 
marca a socotit bine că 
aceasta îi va aduce neapărat, 
în timp, profitul ce și l-a 
propus. Altfel se prezintă însă 
situația la noi, unde este 
foarte grav dacă s-a ajuns ia 
concluzia ca o firmă de talia și

Nicolae TiRCOB
(Continuare în pag. 8)

La Atena
Asta seara 

Panathinaikos - 
Steaua

Astâ seară, de la ora 21, Steaua 
va susține meciul retur din preliminariile 
calificării în Liga campionilor. După cum 
se cunoaște, în partida de la București, 
rezultatul a fost egal, 2-2, și grecii sunt 
convinși că îi vor îngenunchea pe elevii 
lui Mihai Stoichițâ. în formația stelistă 
nu vor evolua noii veniți Tene și llie 
Dumitrescu și ce nevoie ar fi avut 
militarii de ei! In plus, până ieri, era sub 
semnul întrebării și folosirea lui Ciocoiu 
și Militaru. Meciul este arbitrat de o 
brigadă olandeză cu Mario van der 
Ende la centru. Meciul nu va fi televizat, 
se transmite doar la Radio București.

Azi meciurile din faza a IV-a a 
Cupei României la fotbal. La 
Hunedoara se desfășoară partida 
CORVINUL - MINERUL MOTRU. 
Meciul începe la ora 16,00. (S.C.)
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PANICĂ 
LA CLUJ

Amenințările lansate de 
către islamiști asupra 
obiectivelor americane au 
creat, în mod incredibil, 
panică la Cluj. Astfel, sediul 
Biroului de Informații al 
Ambasadei americane aflat 
la doi pași de Universitatea 
“Babeș-Bolyal” este
supravegheat la sânge de 
agențl CIA, de Brigada 
antltero din SRi și de către 
poliție. Reacția este absolut 
normală dacă se ia în 
considerare faptul că în Cluj 
se află aproximativ 8000 de 
arabi, majoritate. . ...Hți 
din Iran, Irak și chiar 
Afganistan sau Sudan.

Casa de Cultură Geoagiu-Băi

Oferă ce 
poate

în mijlocul unei zile însorite, chiar dacă 
stațiunea Geoagiu-Băi avea destui oameni 
veniți la odihnă și tratament, în așezământul 
de cultură erau doar două persoane la 
televizor, una fiind directorul instituției, dl 
Paul Cazacu. Dumnealui explica acest lucru 
prin faptul că e ora mesei iar cei care au 
intrat la ștrand nu mai ies până seara, ca să 
nu fie nevoiți să achite din nou taxa de 10 
mii de lei.

Cât timp am stat de vorbă cu dl director, 
spre a afla ce pot găsi aici cei aflați temporar 
în stațiune, a mai venit cineva să se 
Intereseze cum ar putea beneficia de masa 
de tenis. De altfel jocurile de tenis sau de 
rummy, șah și table, vizionările la televizor 
și filmele pe 35 mm constituie oferta de bază 
a Casei de Cultură Geoagiu-Băi pentru 
beneficiarii săi. Există amatori pentru aceste 
activități cultural-sportive, în special pe 
înserate, când așezământul cultural se mai 
animă.

Sunt și persoane care vin să împrumute 
cărți pe care să le citească în perioada 
petrecută în stațiune. Lor le stă la dispoziție 
un fond de carte de vreo 17 mii de volume. 
Cum dna Elena Fistiș, bibliotecară, nu era 
în acel moment în casa de cultură, l-am 
întrebat pe dl Cazacu de numărul și valoarea

______Viorica ROMAN 
(Continuare în pag. 2)

Asociația Teritorială a 
Handicapaților Neuromotori 

Secțiunea Tineret 
Hunedoara-Deva 

Protest
Asociația Teritorială a Handicapaților 

Neuromotori, Secțiunea Tineret, a luat act de măsura 
de a anula eliberarea rețetelor gratuite și compen
sate persoanelor cu handicap din județul Hunedoara, 
în această privință asociația noastră protestează pe 
lângă instituțiile abilitate pentru decizia luată. Ne 
facem purtătorii de cuvânt ai acestor persoane 
defavorizate care nu pot să-și permită cumpărarea 
medicamentelor la prețul întreg. Se pot observa 
carențele Legii Asigurărilor de Sănătate, care nu este 
în măsură să acopere necesitățile anumitor categorii 
de persoane ce beneficiază potrivit legislației române 
în vigoare de anumite măsuri de protecție socială.

Rugăm pe această cale acele persoane care 
sunt în măsură să ia decizii să se gândească și la 
aceste persoane care nu au nici o vină și suferă din 
cauza lacunelor de sistem.

Președinte, 
Marius BOLDOR

Atac la a patra putere
ot românul a învățat, de când ne 
socotim țară democratică și a 

pluralismului politic, că puterea într-o astfel 
de societate se reazemă de trei piloni, sistemul 
de trei puncte de reazem fiind sistemul 
nedeformabil. în materie de putere în stat deci 
tot românul știe că sistemul e alcătuit din 
puterea legiuitoare, puterea executivă și 
puterea judecătorească.

De când Zolla a pus presa 
în slujba scoaterii la lumină cu 
orice preț a adevărului - vezi 
reabilitarea lui Dreyfus. Și chiar 
de mai dinainte cetățeanul 
vede în această forță a 
societății civile o a patra
putere. în toate societățile cu adevărat (nu 
pretins) democratice, presa este acceptată ca 
atare de sistemul de puteri și de societate. 
Sigur, pentru a fi cu adevărat putere și presa 
are obligațiile el. Prima și cea mai importantă 
este respectul față de adevăr. Și aș mai adăuga 
buna credință. Contrariul o duce la 
discreditare și la pierderea audienței la cititor, 
telespectator sau radioascultător.

în România pretins democratică trinitatea 
puterilor nu concepe că ar trebui să mai 
împartă cu cineva influența asupra 
cetățeanului.

Pe măsură ce ne îndepărtăm de anul unu, 
anul Revoluției din Decembrie, implicarea 
presei în toate fenomenele vieții - politice, 
economice, sociale - a născut iritare în

Pe !a raioanele de papetărie din librării și magazine 
“Rechizite sunt.Bani sâ fie

si clienti..”
> j

Cum 15 septembrie, data începerii cursurilor școlare 
se apropie, firesc este ca elevii (iar pentru cei mai mici, 
părinții lor) să-și facă necesarul de rechizite și să le pro
cure de la papetărif. Dacă a început așa-zisa febră a 
pregătirilor, ce anume li se oferă și la ce prețuri - am 
încercat să aflăm deplasându-ne prin câteva librării și 
magazine din Deva.

Librăria 13 a SC Bibliofor SA din vecinătatea Casei 
Cărții. Impresionează plăcut bogăția sortimentală a 
articolelor din aprovizionare, cât și modul de a fi expuse 
astfel încât informarea să fie cât mai accesibilă celui 
interesat. "Avem tot ceea ce trebuie pentru copii - de la 
cei de grădiniță până la studenți, inclusiv - afirma dna 
Reghina Irina Pruteanu, șefa de magazin. Vânzările de 
rechizite au început mai timid, abia prin 15 august, 
probabil pentru că oamenii erau în concedii." Se aflau în 
aprovizionare tipuri diferite de caiete (mai solicitate fiind 
cele cu 48 de file, care costă 2300 lei bucata), ghiozdane 
la prețuri diferite - de la 54500 la 86500, rucsacuri din 
piele costând 160000 sau 350000 lei, genți de grădiniță 
cu 30000 lei una. Cât timp am zăbovit în fața tejghelei, 
intraseră mai multe persoane să cumpere sau să se 
intereseze.

Librăria “Gheorghe Lazăr”. Cu toate că raionul 
specializat al librăriei oferă o gamă completă de rechizite, 
la prețuri accesibile tuturor buzunarelor, vânzările sunt 
mai slabe - cum aprecia dna gestionară Elena Ripoșan. 
“Cauza ar fi - considera dumneaei - știrile care s-au diftjzat 
privind noua reformă din învățământ. Lumea așteaptă 

comportamentul mai întâi al capilor puterii 
și mai apoi la toți exponenții ei de la 
eșaloanele inferioare.

Apoi au început atacurile. Mai întâi 
economice, prin sistemul înrobitor de 
impozite suportat din ce în ce mai greu de 
presa scrisă, care având nevoie de suport, 
a trebuit să suporte toate consecințele, 
vizibile sau subterane ale monopolului de 

produs - hârtia de ziar.
Mal apoi atacurile s-au 

ascuțit negăsindu-se dreptul 
unuia sau altuia dintre ziariști 
la acreditare pe lângă vreun 
organism al sistemului de 
puteri sau la vreun eveniment.

De un an șl ceva încoace, de când 
alegerile din 1996 au determinat schimbarea 
de putere, atacurile au devenit dure, soldate 
cu chemarea în justiție a ziariștilor de către 
exponenți al puterii legislative sau execu
tive și condamnarea lor cu ranchiună de 
către unii din justiție.

Atacul la a patra putere are și-o strategie: 
predilect la presa Independentă, predilect la 
presa locală, mai ușor de intimidat pentru 
că aici solidaritatea de breaslă e mai 
incoerentă, pentru că aici se face simțită și 
obediența.

Nu numai ziariștii de bună credință dar

Ion CIOCLEI
(Continuare în pag. 2)

*

până începe școala să vadă ce li se cere copiilor. 
Dar rechizitele tot aceleași vor fi. Ne-am orientat, ca 
în fiecare an de altfel, să avem mărfuri de la cele mai 
ieftine la cele mai scumpe, astfel ca omul să poată 
alege în funcție de posibilități sau preferințe. Avem, 
spre exemplu, penare cu 5000 lei, dar și cu 25000, 
iar stilouri cu 4500 până la 17000, de import. “Acum 
sunt și alții care au raioane de papetărie, dar oamenii 
vin aici să cumpere pentru că noi le oferim gama 
completă” - spunea dna Ripoșan.

Familia Bîldea cumpărase pentru băiatul lor, 
Alexandru, elev în clasa a lll-a, mai multe caiete. 
“Deocamdată am cumpărat caietele obișnuite, 
urmând ca cele speciale să le cumpărăm când începe 
școala" - spunea dna Emilia Bîldea, considerând că 
prețurile sunt acceptabile mai ales pentru familiile cu 
câte un copil. “Până la clasa a IV-a, rechizitele, fără 
ghiozdan, costă 120-130 mii lei" - spunea dna Rodica 
Ștef, vânzătoare.

Unitatea nr. 48, str. Horea. “ Vă rog frumos 
coperte pentru cărți, pentru manuale și pentru caiete 
de biologie. Fiica mea e în clasa a V-a. Doar atât, 
deocamdată, precizează dna Emilia Ștefan din 
Rapolt.

Raid -anchetă realizat de 
Estera SÎNA, 

_________ Lucia LICIU 
(Continuare în pag. 8)

O politică cu mari scăpări 
Se vrea 

neapărat 
moartea 

agricultorilor 
români?

Dacă am ajuns în situația ca importurile de 
produse agroalimentare să reprezinte dublu din 
exportul ce se face la produsele respective, se 
poate spune oare că avem o politică agricolă 
realistă și înțeleaptă? Dacă s-a ajuns în condiția 
ca românul să consume zilnic sub 9 g de carne 
și preparate din carne, fiind astfel subnutrit și 
lipsit de proteinele de origine animală necesare, 
în situația când s-au decimat efectivele și nu este 
nici o șansă de redresare a zootehniei autohtone, 
se poate spune oare că interesele politicii 
agricole corespund cu cele generale ale 
societății? Este normal oare să importăm făină, 
grâu, carne, lapte praf, legume, fructe și alte 
produse pe care altădată le exportam? Nici pe 
departe nu-există motive să fie date răspunsuri 
afirmative la aceste întrebări.

Toate acestea se întâmplă pe fondul 
constrângerilor impuse și lipsei de ajutor pentru 
agricultorii autohtoni, care au fost subvenționați 
sub forma cuponiadei cu 6-8 la sută, comparativ 
cu subvențiile de 25-60 la sută ce se acordă în

Nico/ae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Bilanț fals
I

la Bancorex
Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor Bancorex a aprobat, în ședința 
de ieri, programul de restructurare, 
condițiile de privatizare, programul de 
asigurare a lichidităților și bilanțul rectificat 
pe anul 1997.

Cel mai sensibil proiect pe ordinea de zi 
l-a constituit, cu siguranță, analizarea și 
aprobarea bilanțului contabil întocmit de 
fosta conducere a băncii.

Reamintim că ex-președinteie Bancorex, 
Florin lonescu, anunța în aprilie a.c. un 
profit de 780 miliarde lei. Această cifră nu a 
fost însă acceptată de actualul staff al 
băncii, în ședința de ieri bilanțul contabil 
fiind revizuit. Surse din mediul bancar 
susțin că AGA a stabilit că bilanțul contabil 
pe anul 1997 nu înregistrează un profit de 
780 miliarde lei, ci o pierdere de 19 miliarde 
iei. (MEDIAFAX)
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Atac la a patra putere
(Urmare din pag. 1)

și cetățenii cinstiți la 
cunoștința cărora au ajuns 
faptele au rămas stupefiați și 
indignați de condamnarea 
celor doi ziariști de la 
„Monitorul de lași” la ani de 
temniță și despăgubiri de 
miliarde pentru ce? Pentru 
că au redat o stare de fapt 
care viza un excolonel de 
poliție scos din cadrele 
acesteia pentru matra
pazlâcuri dovedite dar care 
avea „meritul” de a fi soțul 
unei judecătoare, șefă de 
secție la o instanță ieșeană 
și socrul unui procuror. 
Măsuri represive au fost 
luate și la Târgoviște când 
ziariști din presa locală au 
dezvăluit cârdășia dintre 
responsabilii la vârf ai puterii 
județene și locale, o 
adevărată încrengătură de 
interese personale satisfă
cute cu lăcomia parvenitului 
pe seama banului public.

Ce mai înseamnă în acest 
caz faptul că belicosul 
primar al Clujului i-a interzis 
unei ziariste din presa locală 
să participe la ședințele con
siliului municipal ori la 
conferințele de presă orga
nizate la acest nivel.

Ce se întâmplă în țara 
aceasta domnilor politicieni, 
domnilor parlamentari, dom

Se vrea neapărat 
moartea agricultorilor 

români?
(Urmare din pag. 1)

Ungaria, 20-50 la sută în Bulgaria, 35-65 la sută în Germania 
- să dăm doar câteva exemple. Asta ne-a și dus în situația ca 
(alături de Albania și Ucraina) să fim pe ultimele locuri în 
Europa, cu 1,29 la sută din PIB, acordat din buget agriculturii. 
Așa nu se mai poate continua, deoarece ne prăbușim mereu 
văzând cu ochii, punându-i pe producătorii agricoli autohtoni 
în situația de a mai produce doar pentru subzistență, nicidecum 
pentru nevoile populației întregii țări, deși condițiile permit, 
cum apreciază specialiștii, să hrănim cu recoltele obținute la 
nivel de producție european cel puțin 200 milioane 
consumatori. între a putea și a vrea să realizezi un asemenea 
obiectiv este însă o distanță mult prea mare pentru a se și 
înfăptui acest deziderat. Cel puțin acum nu se întrezărește 
vreo posibilitate de a aduce îmbunătățiri legislației privind 
acordarea de credite cu dobânzi mai reduse, de a compensa 
la timp pierderile cauzate de calamități naturale, de a acorda 
utilaje care să fie plătite cu produse în câțiva ani, de a realiza 
facilități pentru redresarea zootehniei, pomiculturii și 
legumiculturii. Când aceste dureri ale producătorilor autohtoni 
vor fi soluționate, poate alta va fi situația și proprietarii de 
pământ nu se vor mai vedea în postura de umiliți și condamnați 
la moarte sigură și pe termen scurt.

/ MIERCURI 
«m26 au8,,s* 
UM TVR 1

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) 
15.00 Tradiții: Festivalul 
național „Șezătoarea” - 
Fălticeni ’98 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare
17.30 Medicina pentru toți
18.10 Simba, regele Leu (d.a) 
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 288) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Festivalul 
Național de Muzică Ușoară 
Românească, Mamaia ’98 
23.00 Jurnalul de noapte
23.10 Memorialul durerii (do, 
ep- 71)

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

nilor guvernanți? Pumnul 
în gura presei înseamnă cel 
mai virulent atac la 
democrația adevărată 
pentru care în Decembrie 
’89 au murit oameni.

Ce poți să mai crezi 
atunci când afli prin 
intermediul televiziunii că 
mai marii județului Dâm- 
bovița și ai municipiului 
Târgoviște sunt nepoții 
președintelui Camerei 
Deputaților, fapt recunos
cut de domnia sa? Se poate 
război în justiție un biet 
ziarist cu acești protejați 
care-l au în spate pe unul 
dintre cei mai influenți 
oameni ai României la ora 
actuală? Cererile neru
șinate de despăgubiri mo
rale ale mafioților demas- 
cați de presă țintesc 
desființarea socială și 
profesională a ziariștilor 
târâți prin judecăți. 
Aceasta este democrația, 
libertatea de exprimare pe 
care le clamăm pe la toate 
organismele europene și 
internaționale?

întrebări retorice ar zice 
cineva. Dar ele exprimă o 
realitate care, lăsată să se 
manifeste liber, duce la 
dictatură. Asta se vrea?

10.00 Avocatul poporului (r) 
11.00 Comorile lumii (do)
11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o 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 Doi 
ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16 00
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ultimul 
episod) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-rap! (cs)
20.10 Natacha (s, ep. 21) 
22.00 O poveste adevărată (f, 
biogr. SUA ’88)

• ANTENA I
9.20 Denver, ultimul 

dinozaur (d.a/r) 9.50 Știri 
10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal Show (s) 11.00 Dublu 
impact (f/r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Tarzan,

E de sezon
E Motorola!

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CON NEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM OEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

CONNEX
Sună bine. Pentru tine.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

Str. Minai Viteazu Nr.97,
Tel/Fax: 065.77.21.73

conectare gratuita
E doar până la 
30 august!
CONECTARE GRATUITĂ pentru orice serviciu CONNEX 
GSM și telefonul Motorola d460 cu numai 149$!
în plus, cu noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, 
serviciul tău din afara serviciului, poți vorbi mai ieftin seara și 
la sfârșit de săptămâna.

Casa de Cultură Geoaqiu-Băi
(Urmare din pag. 1)

cărților noi, recent primite. După 
o ezitare, domnul director a 
mărturisit că aici n-a mai fost 
achiziționată carte de câțiva ani. 
De la dna Valeria Stoian, 
directoarea Bibliotecii Județene 
"Ovid Densusianu" Deva, a ți 
aflat că singurele volume noi, 
foarte puține de altfel, au fost 
repartizate aici de instituția pe 
care o conduce, ca și la alte 
biblioteci cărora primăriile nu le 
alocă fonduri pentru carte.

Alături de cărți vechi stă și 
mobilierul, care a.e și el peste 
30 de ani de viață. Cu fondurile 
obținute din chiria pentru 
cinematograf, din alte surse 
(destul de modeste) aceste 
dotări trebuie reparate și

stăpânul junglei (s) 15.10 Dr. 
Bramwell (s, ep. 22) 16.05 
Iluzii (s, ep. 30) 17.00 Golden 
Brâu și voie bună! 18.00 
Decepții (s, ep. 8) 19.30 Dal
las (s) 20.20 Viața pe muchie 
de cuțit (dramă SUA 1987) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 27)

PRO TV
10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.45 Highlander (s/r) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.45 Povestiri 
adevărate (co. SUA 1986)
15.15 Tânăr și neliniștit (s)
16.10 Nano (s, ep. 106) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Mireasa însângerată 
II (thriller Canada/ltalia/SUA 
‘9, p. I) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 144) 
22.45 Știrile PRO TV 23.00 
Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 23.15 Highlander

Oferă ce
întreținute. Ca și clădirea de 
altfel, care a fost zugrăvită anul 
trecut în interior, din surse 
proprii. Cu forța... personală a 
directorului și bibliotecarei se 
realizează și toată curățenia, 
întreținerea în stare de 
funcționare a grupurilor 
sociale, întrucât femeia de 
serviciu a fost "ștearsă" din 
schemă. în timp ce aflam 
aceste date despre sărăcia 
așezământului cultural, 
contrastantă cu alte instituții 
din comună, au venit trei 
adolescenți să-l ajute pe direc
tor să cosească iarba de pe 
zona verde.

Privind Casa de Cultură

(s, ultimul ep.) 0.00 Seaquest 
(s, ep. 25)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 
17.151999 (s) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Alo, Costinești! (div.) 
20.00 Meșterul casei (s, ep. 
7) 20.30 Un alt început (s, ep. 
13) 21.20 Vukovar (dramă 
Iugoslavia 1995) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r)13.30 
Matlock (s/r) 14.30 Feluri de 
mâncare cu unt (f/r) 16.00

poate
Geoagiu-Băi, o primă 
impresie este că e bine 
gospodărită, pentru că e 
curată, îngrijită. Abia la o 
privire mai atentă sesizezi 
vechimea mobilierului și a 
celorlalte dotări, sărăcia unui 
așezământ cu titlul pompos 
de casă de cultură. Iar din 
discuțiile avute și cu alți 
factori culturali dacă aici 
oamenii veniți în stațiune sau 
localnicii nu pot beneficia de 
mai mult, vinovată este nu 
numai sărăcia, ci și o lipsă de 
interes sau chiar o stare 
conflictuală. Păcat! Pentru că 
instituția figurează pe cartea 
de vizită a stațiunii.

Omul mării (s) 17.0 o''' 
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 Miste
rioasa doamnă (s) 21.30 
Verdict: crimă! (s) 22.30 
Răzbunarea (f.p. SUA ’73)

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 locale 
(r) 10.45-11.30 Program 
comercial PRO TV Deva 
22.05-22.20 Știri locale

ANTENA l-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt șl 
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, 26 august

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Discuții în familie pe 
marginea unor probleme ce ar 
trebui rezolvate cu acordul 
tuturor. Nu le neglijați și nu vă 
impuneți punctele de vedere. 
Pentru schimbările de la 
serviciu consultați-vă cu un 
prieten.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Rezolvați problemele 
imediat, altfel veți plăti scump 
comoditatea. O cunoștință vă 
reproșează ceva, dar e mai 
bine să n-o luați în seamă.

O GEMENI 
(22.V ■ 22.VI)

Problemele sentimentale vă 
interesează mult, dar înclinați 
să exagerați. Dacă doriți o 
diminuare a problemelor nu 
încercați o soluție imediată. 
Evitați reacțiile impulsive.

C RAC 
(23.VI - 23.VII)

Predispoziția la reacții 
impulsive, gândurile împrăș
tiate le puteți contracara cu o 
activitate extraprofesională. La 
serviciu dedicați-vă activităților 
de rutină.

3 LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Aveți o zi bună la slujbă și 
acasă. în treburile casnice 
primiți ajutor. Partenerul de 
viață primește niște bani, ceea 
ce îi permite să vă facă o 
surpriză.

5 FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Azi sunteți vioi și plin de 
inițiativă dar și cu dorința de a 
fi mai puțin corect, ceea ce vă 
poate aduce încurcături. 
Ascultați mai bine sfatul celor 
de acasă.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X) ’

Conjunctura vă e favorabilă 
încheierii unor contracte sau 
acte importante. Evitați în 
schimb lucrurile ce presupun 
îndemânare ca să nu stricați tot 
ce atingeți. Apelați la altcineva.

O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Relațiile sociale ale 
părinților vă ajută. Schimbările 
din partament vă ocupă tot 
timpul liber. Situația financiară 
a familiei se îmbunătățește zi 
de zi și asta vă ridică moralul.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20. XII)

Sunteți pe fază cu tot ce se 
întâmplă la serviciu. Și chiar 
dacă nu prea mulți vă recunosc 
meritele, afiați informații care 
vă vor folosi mai mult decât 
credeți.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Aveți impresia că o 
cunoștință vrea să vă 
păcălească dar se va dovedi că 
nu-i așa. Telefonul va suna 
continuu pentru a vi se face o 
propunere ademenitoare. Nu 
vă grăbiți!.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Dacă doriți să faceți o 
călătorie ar fi bine s-o amânați. 
O informație avantajoasă nu ar 
trebui folosită deocamdată. 
Unul dintre părinți are nevoie 
de ajutorul dv.

O PEȘTI 
(19.11 ■ 20. III)

Familia vă este alături și 
asta vă dă sentimentul de 
siguranță. Persoana iubită vă 
dă o informație ce vă surprinde 
în mod plăcut.



26 AUGUST 1998 Cuvântul liber t eSport &
La CE de atletism 
de !a Budapesta 
Comportare 

excelentă a 

sportivilor 

noștri
Sportivii noștri - în prim plan 

au fost fetele, au obținut cel mai 
frumos succes din istoria 
participării lor la Campionatele 
Europene de atletism. La sfârșitul 
săptămânii trecute, la CE de la 
Budapesta, sportivii români au 
obținut 7 medalii: trei de aur, două 
de argint si două de bronz!

Medaliile de aur și titlurile de 
Campioni Europeni le-au cucerit 
Monica lagar Dinescu (la sărituri 
la înălțime), Ionela Țârlea (ia 400 
de metri garduri) și Mihaela 
Melinte (la aruncarea ciocanului).

Medaliile de argint au fost 
obținute de Gabriela Szabo (la 
5000 de metri) și Bogdan Țăruș, 
iar în posesia medaliilor de bronz 
au intrat Nicoleta Grasu și Lidia 
Simon.

Este pentru prima oară în 
istoria atletismului nostru când 
sportivii români au reușit să 
obțină mai mult de trei medalii la 
o singură ediție a Campionatelor 
Europene.

în clasamentele finale, la 
feminin, la medalii, România 
ocupă locul 3, după Germania și 
Rusia, la feminin (puncte) tot 
locul 3, după Rusia și Germania, 
înaintea unor țări cu o bogată 
tradiție în atletismul european: 
Franța, Italia, Ucraina, Marea 
Britanie și altele.

S. CERBU
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t> DIVIZIA
MINERUL GHELflRI 

DflCIfl ORRȘTIE1-3 (0-1)
Din experiență, orice amator de fotbal știe că în Divizia D jocul 

| e, de regulă, mai aspru, mai aprig decât în eșaloanele superioare. 
Iar partidele derby sunt cu atât mai mult încinse jucându-se agresiv, 
la intimidare uneori, la limita regulamentului. Tot experiența spune că 
de obicei pe ploaie jucătorii profită și își maschează intrările dure prin 
“intrări prin alunecare".

Prin prisma egalului scos în prima etapă în deplasare de mineri 
și a mult trâmbițatelor intenții de promovare ale oapeților, partida de 
duminică de la Ghețari era cotată drept derby al celei de a doua 
etape a Diviziei D. Aproape tot meciul s-a jucat pe o ploaie torențială 
combinată în repriza secundă cu valuri de ceață care au făcut ca 
vizibilitatea să fie la limita regulamentului. Dar spre surpriza generală, 
duelurile pentru balon în această partidă au fost sportive. Jucătorii 
au jucat curat, la minge având mare grijă să nu-și lovească 
adversarul. Iar intrări prin alunecare au fost prea puține. Astfel că 
arbitrul Petru Popa (Petroșani) a avut de fluierat în tot meciul doar 
vreo 10-15 faulturi și acelea nu prea tari, de joc. Și a arătat doar un 
singur cartonaș galben.

Dincolo de acest aspect puțin sportiv, partida de la Ghelari a fost 
una de un nivel tehnic mediocru. Fazele frumoase de fotbal au lipsit. 
Iar ocaziile de poartă au fost mai puține chiar decât puținii spectatori 
care s-au încumetat să înfrunte ploaia și să vadă meciul. Iar ambiția 
și duelurile aprige pentru balon - uneori sarea și piperul jocurilor din 
acest eșalon - au lipsit.

în minutul 24 micuțul Eșanu i-a întors ușor pe masivii Nedeloiu 
și Păsat, a șutat din careu iar mingea care era să treacă pe lângă a 
fost împinsă în poartă de Baciu și 0-1. La începutul reprizei secunde, 
când jocul s-a derulat sub imperiul ceții, gazdele ar fi putut egala, dar 
Sărbu, Cutifalvi și Selagea s-au jucat cu ocaziile. în schimb, în 
minutul 54, când Nedeloiu a pasat neglijent spre propria poartă, 
Ivănescu a profitat și a majorat diferența la 0-2. Golul gazdelor a fost 
de fapt ...un autogol. în minutul 83 Sârbu a centrat pe jos, iar liberoul 
Căpușan a gafat și a deviat în propria poartă: 1-2. Faza de la golul 
trei al oaspeților a scos și mai mult în evidență degringolada din 
apărarea gazdelor: portarul Opric a degajat, Eșanu a deviat în 
diagonală, iar Szidorak a lobat peste Tărău stabilind scorul final: 1- 
3.

MINERUL: Tărău - Andreescu, Tămaș, Păsat (49 Vâlcean), 
Nedeloiu, Plămadă, Toma, Sărbu, Cutifalvi - Vărland, Selagea.

■ DACIA: Opric - Ștefan, Tăvuloiu, llici, Firu, Căpușan - Ciuraru (1 
! Toth), Simion, Eșanu - Baciu (84 Szidorak), Ivănescu (61 Chira).
‘ Ciprian MARINUTl. —- — —— — — —

între 28-30 august, în Sala sporturilor din Deva

TURNEUL de handbal feminin organizat de
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UNIVERSITATEA REMIN DEVA
La sfârșitul acestei 

săptămâni, începând de vineri, 28 
august, până duminică, 30 
august, iubitorii handbalului 
feminin din Deva au prilejul să 
urmărească un atractiv turneu la 
care participă două cunoscute 
echipe din liga națională - Rapid 
București și ILSA Timișoara și trei 
echipe divizionare A (DWAR 
Craiova, Autonova Satu Mare și 
FAMOS Odorhei) și bineînțeles 
organizatoarea acestui turneu, 
Universitatea Remin Deva, 
întrucât Remin Deva s-a unit cu 
Universitatea (așa cum am relatat 
în ziarul nostru, după încheierea 
campionatului trecut), echipa de 
handbal feminină va evolua în 
viitorul campionat sub denumirea 
de Universitatea Remin Deva. Să 
fie într-un ceas bun. Dacă până 
acum din rândurile echipei erau 
doar 2 studente la Universitatea 
Ecologică, din echipa Remin, din 
toamna acestui an, încă 6 
handbaliste au trecut examenul 
de admitere și vor urma cursurile 
primului an de facultate. De aici, 
probabil, și denumirea dată 
turneului “Cupa bobocilor”.

Echipa deveană pregătită de 
antrenorul principal, prof. Marcel 
Ștefan, și prof. Ion Mătăsaru, 
director tehnic, după turneul de la 
Timișoara unde a învins cu 32-21 
pe textila Sebeș și a remizat (23- 
23) cu Bekescsaba (Ungaria), și- 
a continuat antrenamentele la 
Deva și se află într-o bună formă 
sportivă anunțând o comportare 
foarte bună.

Sabin CERBU

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ 
UNIVERSITATEA REMIN 

DEVAl*

ORGANIZEAZĂ
TURNEUL DE HANDBAL FEMININ

"CUPA BOBOCILOR"
CU PARTICIPAREA ECHIPELOR

RAPID BUCUREȘTI - liga naționald

I.LS.A. TIMIȘOARA - liga nationals

DWAR CRAIOVA - divizia A

AUTONOVA SATU-MARE - divizia A

FAMOS ODORHEI - divizia A

UNIVERSITATEA REMIN DEW ■ divizia A

SALA SPORTURILOR - DEVA

VINERI - 28 AUGUST 1998
83°-945 UNIVERSITATEA REMIN DEVA - DWAR CRAIOVA 
10°°-11,s RAPID BUCUREȘTI - FAMOS ODORHEI 
1130-12*s I.LS.A. TIMIȘOARA - AUTONOVA SATU MARE

16°°-1716 DWAR CRAIOVA - RAPID BUCUREȘTI
173O-18« AUTONOVA SATU MARE - UNIVERSITATEA REMIN DEVA 
19°°-20’s FAMOS ODORHEI - I.LS.A TIMIȘOARA

SÂMBĂTĂ - 29 AUGUST 1998
830-9'5 UNIVERSITATEA REMIN DEVA - FAMOS ODORHEI 
10°°-11ls RAPID BUCUREȘTI - I.LS.A. TIMIȘOARA
1 130-12<s DWAR CRAIOVA - AUTONOVA SATU MARE

16°°-17’6 RAPID BUCUREȘTI - AUTONOVA SATU MARE
173O-1S45 I.L.S.A. TIMIȘOARA - UNIVERSITATEA REMIN DEVA 
19°°-20's FAMOS ODORHEI - DWAR CRAIOVA

SALA SPORTURILOR - DEVA

DUMINICĂ 30 AUGUST 1998
S^-g46 AUTONOVA SATU MARE - FAMOS ODORHEI
10°°-1l’s I.LS.A. TIMIȘOARA - DWAR CRAIOVA
113°-1246 UNIVERSITATEA REMIN DEVA RAPID BUCUREȘTI

__ !

Programul Turului Campionatului Județean de fotbal seniori, ed. 1998 -1999
Etapa I - 30.08.1998

POIANA RUSCA GHELARI - RETEZAT HAȚEG 
GLORIA GEOAGIU - VICTORIA DOBRA 
UNIREA VETEL - ENERGIA DEVA
AVÂNTUL ZDRAPTI - FOT. START DEVA 
SANTOS BOZ - CASINO ILIA

Etapa a ll-a - 06.09.1998
RETEZATUL HAȚEG - CASINO ILIA
START DEVA - SÂNTOS BOZ
ENERGIA DEVA - AVÂNTUL ZDRAPTI 
VICT. DOBRA - UNIREA VETEL
POIANA GHELARI - GLORIA GEOAGIU

Etapa a lll-a - 13.09.1998
GLORIA GEOAGIU - RETEZATUL HAȚEG
UNIREA VEȚEL - POIANA GHELARI
AVÂNTUL - VICT. DOBRA
SANTOS BOZ - ENERGIA DEVA 
CASINO ILIA - FOT. START DEVA

Etapa a lV-a - BO.O9.1998
RETEZATUL HAȚEG - FOT. START DEVA 
ENERGIA DEVA - CASINO ILIA

VICTORIA DEVA - SANTOS BOZ
POIANA GHELARI - AVÂNTUL ZDRAPTI 
GLORIA GEOAGIU - UNIREA VEȚEL

Etapa a V-a - S7.09.1998
UNIREA VETEL - RETEZATUL HAȚEG 
AVÂNTUL ZDRAPTI - GLORIA GEOAGIU 
SANTOS BOZ - POIANA GHELARI 
CASINO ILIA - VICTORIA DOBRA 
FOT. START - ENERGIA DEVA

Etapa a Vl-a - 04.10.1998
RETEZATUL - ENERGIA DEVA
VICT. DOBRA - FOT. START DEVA
POIANA RUSCA - CASINO ILIA 
GLORIA GEOAGIU - SANTOS BOZ 
UNIREA VETEL - AVÂNTUL Z.

Etapa a Vil-a - 11.10.1998
AVÂNTUL - RETEZATUL
SANTOS BOZ - UNIREA VETEL 
CASINO ILIA - GLORIA GEOAGIU 
FOT. START - POIANA GHELARI 
ENERGIA DEVA - VICT. DOBRA

t

Etapa a Vlll-a - 18.10.1998
RETEZATUL - VICT. DOBRA
POIANA GHELARI - ENERGIA DEVA
GLORIA GEOAGIU - FOT. START D.
UNIREA VEȚEL - CASINO ILIA
AVÂNTUL - SANTOS BOZ

Etapa a IX-a - B5.1D.1998
SANTOS BOZ - RETEZATUL HAȚEG 
CASINO ILIA-AVÂNTUL
FOT. START D. - UNIREA VEȚEL 
ENERGIA DEVA ■ GL. GEOAGIU
VICT. DOBRA - POIANA GHELARI

NOTĂ: Jocurile se vor desfășura în zilele de duminică, 
de !a ora 11,00.

Terenurile de joc:
ENERGIA DEVA - teren UNIREA VEȚEL 
AVÂNTUL ZDRAPȚI - teren GURABARZA 
FOTBAL START DEVA - teren CFR SIMERIA 
POIANA GHELARI - teren MIN. GHELARI

c WWZM W )

Rezultatele etapei a IV-a: Poiana Câmpina - Tractorul Bv. 2-0; Midia
Năvodari - Cimentul Fieni 5-2; Dunărea Galați - Rulmentul Alexandria 2-1; FC
Brașov - Dacia Unirea Brăila 3-0; Petrolul Moineșt - Metrom Bv. 3-2; Precizia
Săcele - Rocar Buc. 4-1; Sportul Stud. -Chindia Târgoviște 1-0; Gloria Buzău
- Nitramonia Făgăraș 0-1; Politehnica lași - Laminorul Roman 2-0.

CLASAMENTUL
1. FC BRAȘOV 4 4 0 0 9-1 12
2. MIDIA NĂVODARI 4 3 0 1 8-3 9
3. PETR. MOINEȘTI 4 3 0 1 9-6 9
4. POIANA CÂMPINA 4 2 2 0 5-2 8
5. PRECIZIA SĂCELE 4 2 1 1 8-4 7
6. CHINDIA TÂRG. 4 2 1 1 7-4 7
7. GLORIA BUZĂU 4 2 0 2 6-4 6
8. POLI IAȘI 4 2 0 2 7-6 6
9. ROCAR BUC. 4 2 0 2 7-7 6
10. TRACTORUL BV. 4 2 0 2 4-5 6
11. CIMENTUL FIENI 4 2 0 2 8-10 6
12. DUNĂREA GALAȚI 4 2 0 2 4-8 6
13. NITRAMONIA FĂG. 4 1 1 2 3-4 4
14. RULMENTUL ALEX. 4 1 0 3 3-4 3
15. METROM. BRAȘOV 4 1 0 3 5-7 3
16. LAMIN. ROMAN 4 1 0 3 4-8 3
17. SPORTUL STUD. 4 1 0 3 3-8 3
18. DACIA UN. BRĂILA 4 0 1 3 1-10 1

Rezultatele etapei a 2-a din 23 august: Min. Ghelari - Dacia 
Orăștie 1-8; Parângul Lonea - Min.- Teliuc 7-0; Metalul Crișcior - FC 
Paroșeni 0-8; Min.'Aninoasa - Constr. Hunedoara 0-4; Min. 
Bărbăteni - Victoria '90 Călan 3-0; CFR Marmosim Simeria - a stat; 
CIF Aliman Brad - a stat.

( DIVIZIA C4 s
)

Rezultatele etapei a !V-a: Minerul Ștei Electrica Timișoara 3-0; Armătura
Zalău - Phoenix Baia Mare 1-0 . Olimpia Gherla - Someșul Satu Mare 0-1;
Crișul Aleșd - Obilici Sânm. Sârbesc 4-0; Industria S. C. Turzii - Sticla Arleșul
Turda 2-1; Metalurgistul Cuglr - UM Timișoara 0-2; FC Telecom Arad - FC
Inter Arad 0-0; CFR Timișoara - Min. Sărmășag 2-1; Univ. W. Pecica Minaur
Zlatna 1-0; CFR Cluj a stat.

CLASAMENTUL
1. SOMEȘUL S.M 4 3 1 0 6-3 10
2. UM TIMIȘOARA 4 3 0 1 11-3 9
3. STICLA A. TURDA 4 3 0 1 7-3 9
4. CFR CLUJ 3 2 1 0 5-2 7
5. UNIV. W.PECICA 4 2 1 1 8-6 7
6. ARMĂTURA ZALĂU 4 2 1 1 7-7 7
7. FC INTER ARAD 4 2 1 1 4-4 7
8. CRIȘUL ALEȘD 4 2 0 2 9-6 6
9. PHOENIX BAIA M. 4 2 0 2 6-4 6
10. FC TELECOM A. 4 1 3 0 4-3 6
11. IND. S.C TURZII 4 2 0 2 5-9 6
12. MINAUR ZLATNA 3 1 1 1 4-3 4
13. CFR TIMIȘOARA 3 1 1 1 5-6 4
14. OLIMPIA GHERLA 4 1 0 3 4-5 3
15. MIN. SĂRMĂȘAG 3 1 0 2 3-4 3
16. ELECTRICA TIMIȘ. 4 1 0 3 5-9 3
17. MINERUL ȘTEI 4 1 0 3 3-7 3
18. OBILICI S. SÂRB. 4 1 0 3 5-11 3
19. MET. CUGIR 4 0 0 4 1-7 0

C P/V/ZM 0 - JUNIORI '

CLASAMENTUL

Etapa viitoare din 30 august: FC Dacia Orăștie - Parângul Lonea; 
Min. Teliuc - Metalul Crișcior; FC Paroșeni - stă; CFR Marmosim Sim. - 
Min. Aninoasa; Constructorul Hunedoara - Minerul Bărbăteni; Victoria '90 
Călan - CIF Aliman Brad; Minerul Ghelari - stă.

1. FC PAROȘENI VL. 2 2 0 0 12-0 6
2. MIN.BĂRBĂTENI 2 2 0 0 6-1 6
3. DACIA ORĂȘTIE 1 1 0 0 8-1 3
4. CONSTR. HUNED. 1 1 0 0 4-0 3
5. PARÂNGUL LONEA 2 1 0 0 7-4 3
6. CFR MARM. SIM. 1 1 0 0 3-0 3
7. VICTORIA CĂLAN 2 1 0 1 3-3 3
8. MIN. TELIUC 2 1 « 1 2-8 3
9. VICTORIA CĂLAN 2 1 0 1 3-3 3
10. CIF ALIMAN BRAD 1 0 0 1 1-3 0
11. MIN. ANINOASA 2 0 0 2 1-7 0
12. MET. CRIȘCIOR 2 0 0 2 0-11 0
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Tricotajele au început să... strângă
în ultimii ani, la fosta Fabrică plătit acestuia 

de tricotaje din Hunedoara, 
devenită S.C. "Meropa" S.A., a 
bătut vânt proaspăt de 
schimbare și revigorare a 
activității. Unitatea s-a privatizat, 
40 la sută din acțiuni revenind 
unei firme din București, numită 
ALFA 2000, 23 la sută
rămânând în administrarea FPS, 
iar restul fiind distribuit 
depunătorilor de cupoane. Nu de 
mult, ALFA 2000 a venit cu un 
aport însemnat în materie primă, 
prin care și-a sporit capitalul la 
52 la sută, deținând și ponderea 
în consiliul de administrație al 
societății - trei membri. Ceilalți 
doi membri sunt: Octavian 
Băgescu, directorul general al 
D'recției Muncii și Protecției 
Sociale Hunedoara - din partea 
FPS și dna Mariana Maiorescu, 
directorul general al S.C. 
“Meropa" S.A. Hunedoara - din 
partea FPP. De fapt, dna 
Mariana Maiorescu nu mai 
deține cele două funcții din data 
de 13 august 1998. De ce? Ce s- 
a întâmplat?

S-au întâmplat lucruri... 
nepotrivite. Societatea își găsise 
clienți externi pentru produsele 
sale și onorarea comenzilor se 
derula fluent. Nu și eficient. 
Firmele care importau tricotajele 
de la "Meropa" Hunedoara - 
îndeosebi din Franța - o făceau 
printr-un intermediar. Acesta a 
găsit teren fertil de afaceri la 
Hunedoara, cumpărând marfa 
românească la un preț și 
asigurând-o partenerilor săi la al» 
preț, mai mic, diferența 
constituind-o comisionul lui. 
Nimic rău. Numai că el primea 
tricotajele românești la un preț 
sub cel de fabricație, ceea ce 
aducea însemnate pierderi 
unității hunedorene; aceasta nu 
reușea să-și achite datoriile față 
de stat și de colaboratori, în 
schimb plătea comisioane grase 
intermediarului sperjur. Numai 

. intr-un an, în 1997, “Meropa” i-a

Ce era RENEL? Regia 
Naț'cnală de Electricitate, care 
avea misiunea de a administra 
energetica românească - 
ramură strategică de interes 
național - în toată complexitatea 
sa. Iar această complexitate 
însemna: producerea, trans
portul și distribuția energiei 
electrice, producerea și 

ansportul energiei termice în 
net iglomerări urbane, între

ținerea și repararea instalațiilor 
energetice, dezvoltarea secto
rului energiei nucleare, precum 
Ș: importul și exportul energiei 
electrice.

comisioane 
însumând circa două miliarde de 
lei, aproape valoarea capitalului 
social al unității.

Consiliul de administrație s-a 
sesizat. A bănuit că ceva nu este 
în ordine. La ședința de bilanț a 

La “Meropa” Hunedoara
activității societății pe anul 1997, 
ținută la începutul lui 1998, s-a 
discutat amănunțit problema 
comisioanelor acordate de 
“Meropa” intermediarului în 
relațiile cu partenerii externi din 
Franța și s-a hotărât să nu se 
mai acorde comision în condițiile 
în care fabrica are bilanț negativ. 
Atunci, și în alte întâlniri, consiliul 
de administrație a stabilit să nu 
se mai vândă nici un produs sub 
prețul său de fabricație și să se 
perceapă un adaos comercial de 
8 la sută. Doar cu aprobarea 
scrisă a președintelui consiliului 
de administrație, dl Fone Jakab, 
managerul de la ALFA 2000, se 
pot practica și alte prețuri și 
adaosuri, îndeosebi în lunile de 
iarnă, când unitatea lucrează cu 
efectiv redus. însă conducerea 
“Meropa" și-a continuat practica, 
dijmuind serios profitul și 
neachitându-și obligațiile.

Mai de curând, în 5 august, 
consiliul de administrație a 
dispus expres încetarea 
acordării oricărui comision, el 
urmând a fi stabilit, dacă va fi 
cazul, de c.a. Peste numai o zi, 
ca și când nimic nu a știut, 
directorul general al S.C. 
“Meropa” S.A. Hunedoara a 
cerut acceptul președintelui c.a. 
pentru o comandă a unei firme 
străine, Fiorelli, prețurile de 
vânzare fiind, de asemenea, sub 
cele de producție. Răspunsul a 
fost negativ și încă mai mult s-a

dispus analiza exportului de la 
începutul anului, constatându- 
se că marfa a fost livrată la 
prețuri mai mici decât cel de 

-'fabricație. S-au cerut de la 
"Meropa" fișele de calculate. 
Erau pline de erori.

- De data asta, dl Fone 
-Jakab a pus piciorul în prag - 
ne-a spus dl Octavian 
Băgescu. în 13 august a.c., cei 
trei membri ai consiliului de 
administrație, din București, s- 
au întâlnit în ședință 
extraordinară și au adoptat 
măsuri ferme asupra cărora 
m-au consultat și am fost de 
acord cu ele. Au sfătuit-o pe 
dna Mariana Maiorescu să-și 
dea demisia din funcția de 
director general al S.C. 
“Meropa” S.A. Hunedoara și 
din consiliul de administrație al 
societății și au suspendat-o din 
funcția de director economic 
pe dna Anca Vitez. Dnei M.M. 
i s-a interzis intrarea în fabrică 
până la încheierea verificărilor 
pe care le-au început comisia 
de cenzori și un expert neutru 
sosit la Hunedoara din 
Capitală. Dna Liliana Rădulea, 
fost director economic, a fost 
numită director general 
interimar al S.C. “Meropa” S.A. 
Hunedoara.

Se pot face multe 
comentarii. Există date și fapte, 
însă este de preferat să se 
pronunțe specialiștii. în nici o 
unitate economică, de stat sau 
particulară, nu sunt admise 
jocurile cu banii publici sau cu 
banii contribuabililor. Reforma 
trebuie să pătrundă mai întâi în 
mentalitatea oamenilor.

ixt sdLâw®,
Date oficiale anunță că, in 

perioada care a trecut din acest an, 
agenții economici cu capital privat 
au înregistrat o diminuare a 
exporturilor de produse cu 1,5 la 
suta față de aceeași perioadă a 
anului 1997. în același timp, 
Importurile de mărfuri au crescut 
cu 9,7 la sută.

Ca urmare, ponderea sectorului 
privat in totalul activității de export 
a țării s-a redus de la 53,5 la sută, 
anul trecut, la 52,91a sută in acest 
an, Iar in privința Importului, 
ponderea a crescut de la 50 la sută 
la 51 la sută.

✓

ne utilizate
Ministerul Finanțelor a comunicat 

că multe ministere înregistrează lună 
de lună sume importante de credite 
bugetare neutilizate. La 31 iulie 
1998, disponibilitățile din credite 
bancare deschise și neutilizate de 
ministere însumau 1711,3 miliarde 
de lei, respectiv 22,4 la sută din 
totalul creditelor deschise. Cele mai 
mari asemenea sume nefolosite 
aveau ministerele: Educației 
Naționale, Agriculturii și Alimentației, 
Industriilor și Comerțului, Apărării 
Naționale, Interne, Transporturi.

Având în vedere acest mod 
defectuos de a gestiona banii țării, 
ministrul Finanțelor, Daniel Dăianu, a 
spus că la rectificarea bugetului de 
stat pe acest an cheltuielile bugetare 
vor fi reduse cu aproximativ 8000 de 
miliarde de lei, aproximativ 2 la sută 
din PIB.

Privatiiare pe un dolar
Zilele trecute, ministrul 

Privatizării, Sorin Dimitriu, a făcut 
o declarație de senzație și 
anume privatizarea societăților 
comerciale cu probleme 
financiare pe sume mici, așa- 
numitele privatizări pe un dolar, 
cu efecte benefice pentru 
respectivele societăți și pentru

La SC “Hațegana ” SA e vremea roșiilor, a sucului de roșii. 
Muncitoarea Maria Humă îi garantează calitatea.

Grâul va putea fi 
vândut mai scump
Au intrat în vigoare O.G. nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul 

de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru 
recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta acestui an 
și O.G. nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la' 
cumpărarea grâului - recoltă '98 - pentru panificație, destinat 
consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau 
panificație.

Astfel, producătorii și societățile menționate care depozitează 
grâul în spațiile amenajate de Comcereal, Cerealcom, Romcereal și 
societățile din rețeaua Nutricomb beneficiază, pe o perioadă de opt 
luni, cu termen 31 martie 1999, de gratuitatea operațiunilor de 
recepționare, depozitare și păstrare a grâului, în limita cantității de 
2 milioane de tone.

Prima acordată are în vedere stimularea cumpărării grâului 
românesc și susținerea prețului intern al acestuia, care este mai 
mare decât prețul mondial.

economia națională.
"Consider că vânzarea oe un 

dolar reprezintă cea mai de 
succes formulă a privatizării, cu 
preluarea datoriilor de către 
cumpărător. Dacă privatizarea 
este întârziată, acest lucru este 
generat si de faptul că nu 
acceptăm încă ideea unei astfel 

de privatizări, a precizat Sorin 
Dimitriu. Asemenea experiențe 
au dat rezultate deosebite în 
Germania Democrată, după 
unificarea cu Germania Mare, 
și în Cehia.

Discutam, cu câtva timp în 
urmă, cu Alexandru Istrătescu, 
directorul S.C. "Hațegana” S.A. 
Hațeg, fostă IPILF, între altele, 
și despre posibilitățile de 
privatizare ale unității. “Nu ne
am pus încă în mod serios 
această problemă, deși n-ar fi 
lipsit de importanță, releva 
interlocutorul. Mai ales că avem 
spații corespunzătoare, 
meseriași foarte bine pregătiți, 
condiții bune de aprovizionare 
cu materie primă. Ce mai 
conserve din legume și fructe, 
compoturi, gemuri și dulcețuri 
am putea face aici dacă un 
întreprinzător ingenios și 
curajos, și cu ceva bani, ar veni 
la firma noastră. Chiar (sau mai 
ales) și băuturi răcoritoare. 
Patru din județele vecine cu 
județul Hunedoara nu au 
asemenea fabrici".

S.C. "Hațegana” S.A. Hațeg 
este o societate cu capital 
majoritar de stat. în 1997 a 
realizat o cifră de afaceri de 3,5 
miliarde de lei. Fără credite. în 
acest an a luat ceva împrumut 
însă îl returnează, împreună cu 
dobânda, conform ratelor 
stabilite. După rezultatele 
obținute de la începutul anului în 
curs, se speră în creșterea cifrei 
de afaceri, până la sfârșitul lui 
1998, la circa 5 miliarde de lei.

O fabrică bună, atractivă la 
privatizare, modernizare, 
dezvoltare. Are cineva un 
dolar?... Prețul de piață al 
acestei unități nu este prea 
mare. Nici nu este înglodată în 
datorii. Ar fi o afacere bună... 
Ori, cu un dolar se vând numai 
societățile cu probleme 
financiare?!...

de administrație, și-au numit 
conducătorii. Dar nemulțu
mirea sindicatelor nu s-a stins, 
disputele lor cu factorii 
responsabili de restructurarea 
energeticii românești accen- 
tuându-se. Sindicaliștii acuză 
HG 365/1998 ca fiind nelegală 
și neconstituțională și solicită 
Guvernului retragerea ei, 
propunând în loc o altă 
formulă de reorganizare a 
sistemului energetic național - 
pe baze științifice și eco
nomice. In varianta lor, 
motivată prin ridicarea 
performanței în sectorul 

RENEL sau CONEL?
Ce este CONEL? Este 

Compania Națională de 
Electricitate - societate comer
cială pe acțiuni - rezultată din 
restructurarea RENEL, în baza 
Hotărârii Guvernului României 
nr. 365/1998. în cadrul CONEL 
funcționează trei filiale cu statut 
de societate comercială pe 
acțiuni și anume: Hidroelectrica 
(producția de energie electrică 

i in hidrocentrale), Termoelectrica 
l ,f reducția de energie electrică 
i ș termică pe cărbune și păcură) 
I și Electrica (distribuția energiei 
| ..Eotrice), precum și unitatea de 
; dispecer - fără
; personalitate juridică.

Pe lângă CONEL, din 
RENEL au mai rezultat: 
Societatea Naționala Nuclear- 
electrica - societate comercială 
pe acțiuni și Regia Autonomă de 
Activități Nucleare - regie 
națională de interes strategic, cu 
specific deosebit.

Toate structurile și-au intrat 
in atribuții, și-au stabilit consiliile

I 
I r

energetic la nivel european, ca 
una din condițiile aderării 
României la Uniunea 
Europeană, specialiștii de la 
sindicate și-au conturat și 
obiectivele concrete ale 
restructurării. Intre acestea 
sunț înscrise: descentra
lizarea, crearea unui cadru 
concurențial, reducerea cos
turilor, sporirea eficienței, 
crearea pieței de energie, 
atragerea investițiilor private, 
eliminarea subvențiilor încru
cișate etc., ceea ce, cred ei, 
forma de restructurare adop
tată prin Hotărârea 365/1998 
nu asigură.

Deocamdată, respectiva 
horărâre a fost pusă în 
practică, 
așteaptă răspuns de la 
Guvern și de la instanțele de 
judecată cărora li s-au 
adresat. Rămâne de văzut ce 
se va mai întâmpla în acest 
sector primordial al economiei 
naționale.

iar sindicatele

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA 
Foto: Traian MÂNU s.

Indiscutabil, reforma, 
restructurarea, schimbarea se 
produc în toate domeniile 
muncii și ale vieții; mai repede 
sau mai încet, mai bine sau mai 
rău, cu avantaje sau cu 
pierderi, funcție în primul rând 
de cei care au asemenea 
responsabilități deloc ușoare. 
Se pare că silvicultura este, din 
aceste puncte de vedere, un 
sector mai conservator. 
Pădurea nu poate fi transferată 
de la deal la șes (nici nu este 
nevoie), pădurea nu poate fi 
ajutată să.crească mai repede 
(însă mai bine, da); pădurea nu 
poate vorbi câți o agresează, 
câți o jefuiesc (și sunt cam mulți 
aceștia).

Și totuși se petrec lucruri 
noi și în silvicultură; de 
organizare, întreținere, 
exploatare a fondului forestier 
(având în vedere și redarea 
proprietarilor de drept a unor 
suprafețe de pădure), de 
regenerare și continuitate a 
patrimoniului silvic, de ocrotire 
și valorificare a vânatului, de 
gospodărire a drumurilor din 
acest perimetru.

- Da, sunt unele schimbări, 
dar nu spectaculoase, ca în 
medicină sau în electronică, de 

exemplu, relevă inginerul 
Nicolae Pascu, șeful Ocolului 
silvic Orăștie, unitate care, în 
acest an, împlinește 140 de ani 
de existență. Principiul nostru, 
transmis prin generații, este al 
continuității și, conform lui, cei 
de azi trebuie să lăsăm 
urmașilor măcar tot atâta 
pădure câtă avem și noi, dacă 
nu chiar mai multă. Din păcate,

SILVICULTURA - UN
SECTOR CONSERVATOR?

fondul silvic este dijmuit 
considerabil de- fenomene 
naturale, cum au fost ploile din 
iulie a.c., care ne-au deteriorat 
10.000 de metri cubi da masă 
lemnoasă matură, de 80-90 de 
ani, de tăieri adesea ne
chibzuite, ca și de anumiți 
răufăcători.

Centenara pădure orăștiană 
cuprinde azi 16.000 de hectare, 
fiind exploatată, în părți egale, 
de ocolul silvic, subunitățile SC 
Sargeția Forest SA Deva și 
întreprinzători particulari. Ocolul 
silvic valorifică, de asemenea, 
fructele de pădure, coor

donează activitatea de vânat, 
prestată îndeosebi de vânători 
străini, care plătesc în valută 
partidele de vânătoare, dar 
oricum cam puțin, se îngrijește 
de regenerarea pădurii. în acest 
scop îi sunt de mare ajutor cele 
două pepiniere: de rășinoase, 
de la Cucuiș (în solarii), în 
suprafață de 80 de ari și de 
foioase, de la Romos, de 4 

hectare. „Puietul din pepiniere 
ne cam prisosește însă, nu 
avem cui să-l vindem, spune, cu 
regret, dl Nicolae Pascu. în 
acest an ne-au rămas în stoc 
vreo 300.000 de puiețt. Și nici 
lemnul - buștean sau lemnul de 
foc nu prea mai au căutare, deși 
mergem noi în întâmpinarea 
clienților. N-au oamenii bani, 
asta este."

După reorganizarea fostelor 
întreprinderi forestiere de 
exploatare și transport, ori 
SETPPL-uri, cum s-au numit 
ultima oară, și apariția unor 
agenți particulari în acest 

domeniu, drumurile forestiere, 
care sunt domenii publice, 
deci ale statului, au fost 
trecute de la UMTCF-uri în 
administrarea Direcțiilor 
silvice județene, a ocoalelor 
subordonate. Numai că nu li 
s-au alocat acestora și 
fondurile necesare pentru 
construirea, repararea și 
întreținerea drumurilor 
forestiere, pentru dotarea cu 
utilaje și echipamente cu care 
să execute asemenea lucrări. 
Iar costurile sunt înfiorătoare. 
„De la revoluția din ’89, dacă 
am făcut un kilometru de drum 
în cadrul ocolului nostru, 
sublinia Nicolae Pascu. 
înțelegem că nu sunt bani, dar 
azi-mâine nu mai 'putem 
ajunge în parchete".

Pădurea rabdă multe. Ea 
nu ppate vorbi. însă oamenii 
ei trebuie ascultați, înțeleși și 
ajutați. Pentru ca acest 
patrimoniu inestimabil, care 
este fondul silvic, pădurea în 
toată complexitatea ei, să 
poată fi în așa fel gestionat și 
exploatat, încât să fie trecut 
întreg și nealterat prin 
generații.

i



E
ficiența, Echilibrul și 
Raționalitatea sunt trei concepte 
fundamentale ce caracterizează 
instituția bancară West Bank. întemeiată 

pe principii economice solide, asigurând 
o elasticitate și rentabilitate oricărui 
plasament bancar s-a afirmat pe piața 
financiară încă de la început prin calitatea 
serviciilor oferite.

m

O bancă sigură 
într-o lume nesigură
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«iLATINITATEA - MOȘTENIRE COMUNA 
A POPOARELOR ROMAN SI FRANCEZ” 

*
obiectivelor de interes istoric și 
cultural, până la cele cu 
semnificații spirituale, seri 
tematice, ateliere de creație, 
jocuri de creativitate și de 
antren etc), s-a dovedit pe 
deplin împlinit; cel puțin așa a 
reieșit din aprecierile principa
lilor “responsabili” ai progra
mului - Ance Tărăbanț și 
Corina Jampa. președintele și, 
respectiv, secretarul Centrului 
local Deva al cercetașilor.

"Tot ceea ce am adunat 
până acum am folosit pentru a 
crea cadrul unui schimb de 
acest gen”, mărturisea Anca. 
"Ce mi-a adus întâlnirea 
româno-franceză?... Satis
facție. Mulțumire. împăcare. 
Prieteni noi. Dragoste. Cunoș
tințe noi”. Corina considera, de 
aserrîenea, că dincolo de 
semnificația de ansamblu a 
acestei acțiunir "personal am 
progresat 'în plan uman, 
spiritual, am căpătat o viziune 
mai cuprinzătoare asupra unor 
sentimente ca prietenia, 
libertatea de exprimare, spiritul 
de echipă ș.a.”

Conchizând că toate 
eforturile au fost răsplătite, 
organizatorii speră ca acesta 
să fie un punct de plecare 
pentru activitățile viitoare, atât 
pe plan local, 
international. (G.B.)

Sub acest generic, Centrul 
local Deva al Organizației 
Naționale "Cercetașii României” 
a realizat în prima jumătate a 
acestei luni, cu sprijinul Direcției 
Județene pentru Tineret și Sport 
și al Uniunii Europene, prin Biroul 
Eurotin (Programul “Tineret 
pentru Europa”), o acțiune cu 
caracter internațional. Ălături de 
organizatori, la câmpul desfă
șurat la Costești au participat 
membri ai câtorva centre locale 
din țară, precum și ai 
Organizației “Scouts de France" 
din Lisses Coucouronnes (orașul 
Evry), principalele teme abordate 
referindu-se la protejarea și 
punerea în valoare a patrimo
niului local și, respectiv, la 
crearea și întărirea conștiinței 
europene.

După cum se menționa chiar 
în proiectul programului, "acest 
schimb vrea să utilizeze legătura 
latină existentă între popoarele 
român și francez ca punct de 
plecare a unei reflexii asupra 
construcției europene. Prin 
această metodă dorim dezvol
tarea unor atitudini pozitive între 
participant! care să le permită o 
apropiere interculturală în spiritul 
toleranței, interesului reciproc și 
al curiozității”. Un obiectiv care, 
după numeroasele și atractivele 
acțiuni comune (de la 
amenajarea câmpului și vizitarea

Un gând și o poetnfâ 
l« Club T

“Ai o dorință pe care ți-e frică să ți-o recunoști, care te 
arde ca o flacără? Stinge lampa rațiunii și cerul întunecos al 
vieții tale se va lumina. Acesta este sensul zicalei: “aruncă- 
te în foc cu ochii închiși”. Numai astfel poate pătrunde spiritul 
într-o formă nouă”.

Părerea lui Rossini
Un tânăr îi aduce într-o zi o compoziție originală și- 

i cere părerea asupra lucrării.
După ce o citește, maestrul îi spune:

- Lucrarea dumitale are unele părți frumoase și unele noi, dar 
cele noi nu sunt frumoase; iar cele frumoase nu sunt noi.

Ion Vlasiu

^tea albastra
sau

lacrimi 
de axur

Ce e cu mine?
Ce e cu noi?
Ce lacrimi de azur 

se-ascund în ploi
Ce sentiment de 

necuprins
Pe cerul sufletului 

meu aprins!
Ce e de fapt un 

univers?
Decât cărări în 

dublu sens.
Ce e de fapt iubirea 

noastră?
Decât speranța pusă 

într-o stea albastră.
Georgiana BÂLDEA

cunos- 
pun că ar 

trebui să renunți la prietenul 
tău. Părinții tăi sunt cu totul 
împotriva acestei prietenii. 
Toate acestea pentru că, spun 
ei: „el este un bețiv”. Tu însă 
îl iubești, nu l-ai văzut 
niciodată beat.

Dragostea este oarbă și 
prea deseori vede numai

WAioeni

O fetiță de o rară drăgălășenie
Are trei anișori și opt luni - după cum 

singură spune - și “citește" poezii din “Mica 
murdărica” și "Nocturna veselă", cărțile pe 
care bunicuța Gina le păstrează de când fiica 
dumneaei, Gilda, mama Cristianei, era de 
vârsta acestei fetițe de o rară drăgălășenie.

Cristiana-Mădălina Naidin deschide, la 
întâmplare , “Mica murdărica”, cartea broșată 
în coperți trainice și-mi “citește”: “Mâini, 
picioare, șorț, pantofi/ Nimic nu-i la ea curat/ 
Nici pe dinți, de vreo trei Mica nu „-a mal 
spălat”.

- Cum știi tu să citești la numai trei 
anișori?

- După poze! Știu să citesc și din 
"Nocturna veselă". Deschide cealaltă carte și, 
la fotografia unui cocoș cocoțat pe un gard, 
"citește": "Un “cucurigu" anunță zorii/ De- 
ncremenesc toți cântătorii/ Iar luna peste zări 
se lasă/ Și lăutarii fug acasă".

- Când nu citești poezii ce faci?
- Mă joc cu un calculator mic, mic, pentru 

copii. Merge, merge cu baterie. Și când apar 
cifrele, mă joc. Peste o clipă o aud numărând 
până la 10 în I. engleză.

- La toboganul din părculețul de peste 
drum nu te-am mai văzut în ultima vreme.

- Merg. Merg mereu, că-mi place foarte 
mult pe tobogan. Dar merg pe înserat când 
nu-i foarte cald. Aseară mama Gina mi-a dat 
voie până la ora 9. Ce bine a fost!

- Cu ce-ți mai place să te joci?
- Cu bicicleta. Am primit de la mămica și 

tăticu o bicicletă foarte frumoasă, dar încă nu- 
i pregătită.

- Cine nu-i pregătită?
- Bicicleta. Ca să pot merge pe ea, îi mai 

trebuie două rotițe. Da’ m-a dus moșu Petru 
cu căruțul! Și, întorcându-se spre bunicuța, îi 
spune: “Mă rog niște cozonăcel din punguliță”.

- Văd că mănânci cu multă poftă. Ce-ți 
place mai mult să mănânci?

- Orez cu carne, înghețată, sucuri.
- Câte kilograme ai la cei trei anișori ai tăi?
- Vreo șase (bunica zâmbește: “Cred că 

vreo 23 kg").
- Fotografia aceasta, cu pălărioara, unde 

ai făcut-o?
- Pe cetate, unde am fost cu mama Gilda 

și cu tata Cristian. Vedeți ce murdărică sunt pe

guriță? Așa m-a “prins" tata în poză!
- Atunci nu aveai cartea "Mica murdărica".
- Nu. Acum am și cartea cu “Tatăl nostru" și cu 

“îngerelul”. Și știu rugăciunile. Mama Gina m-a 
învățat. Seara, la culcare, spun: “înger, îngerelul 
meu/ Roagă-te la Dumnezeu/ Pentru suflețelul 
meu/ Eu sunt mică/ Fă-mă mare...”

Lucia LICIU

.'Ai,

calitățile, chiar și acolo unde 
ele nu există. Probabil așa s- 
a întâmplat și cu tine, îl 
iubești, tu nu l-ai văzut beat și 
nu crezi că prietenul tău bea. 
Se pare totuși că ai unele 
dubii, care te-au îndemnat să- 
mi scrii.

Eu nu pot să-ți spun ce să 
faci, a continua prietenia sau 
a o rupe, depinde numai de 
tine. Pot doar să-ți recomand 
măcar punerea la îndoială a 
„bârfelor” ce se spun despre 
el. Crezi oare că toți s-au 
înțeles împotriva lui? Părinții 
tăi, prietenii, chiar și fratple 
tău care spune că l-a văzut de 
mai multe ori beat... Măcar să 
pui la îndoială, să nu respingi 
,,în plen” tot ce se spune 
despre prietenul tău. Apoi ar 
fi-bine să mergi cu el la disco, 
la chefuri și nunți - oricum e 
vremea nunților acum. Să-l 
vezi cât bea. Probabil fiind în 
prezența ta nu va bea deloc. 
Alege pe cineva imparțial, în 
care să ai încredere și îl 
cunoaște și pe el, întreabă-l 
ce părere are despre prietenul 
tău.

Dragostea e oarbă uneori, 
încearcă să nu te lași orbită și 
asta înainte de a accepta 
cererea în căsătoriei

Ina DELEANU

k.

“Doamne rau ai
făcut lumea”

Ciprian Roman, cântând 
melodii de pe caseta 

“Doamne rău ai făcut 
lumea ”, la lansare.

Foto: Traian MÂNU

Afirmația este de fapt titlul 
primei casete audio pe care 
Ciprian Roman și-a- adunat 
câteva din frumoasele cântece 
populare pe care el le cântă. 
Așa se numește și una din 
piesele din repertoriul său, 
inclusă alături de alte melodii: 
"Codrule bătut de ploi", "Vai 
săracu om urât”, “Câte doruri îs 
pe lume", "Cine n-o jucat 
toamna", "Plâng munții 
Ardealului”ș.a. Caseta, lansată 
la "Sărbătoarea pădurenilor” de 
la Poienița Voinii, are și trei 
“instrumentale” interpretate de 
Marian Matei.

Apreciind talentul tânărului 
solist și valoarea cântecelor 
sale, strădaniile de la debut 
până în prezent, cu prilejul 
lansării primei casete dl Vasile 
Molodeț, directorul Centrului 
Creației Populare Hunedoara- 
Deva, considera că “în peisajul 
muzical al județului nostru s-a 
mai ivit o stea!” (V.R.)

Speranțe

întreaga ființă...Și 
către eul meu. Mă 
lumina ce vine din 
și mă înspăimântă

Mă plimb printre gândurile 
propriei mele existențe... Mă 
opresc la poarta viselor ce-mi 
străbat 
privesc 
orbește 
interior
liniștea care-mi tulbură trista-mi 
rătăcire.

Sunt prizoniera'ființei mele, 
aproape de ceea ce mă 
înconjoară și departe de ceea 
ce aș vrea să fiu. Sunt tristă, dar 
nu am certitudinea că ar exista 
vreo durere. Plâng, dar nu sunt 
sigură că mai am lacrimi. Sunt 
fericită...fericită, pentru că 
iubesc singurătatea. De fapt, o 
urăsc, dar nu vreau să mă 
împotrivesc ei. îmi place să fiu 
pierdută în amnezia unei vieți 
iluzorii.

Există în adâncul ființei mele 
un izvor nesecat de sentimente 
și stări sufletești pline de 
contradicții. în mine este o luptă, 
la care viața e un simplu martor. 
Este o bătălie care stinge mereu 
ceva din mine însămi, urmând 
să reaprindă flacăra unui vis 
frumos. Iluziile mele mor; pentru 
ca să renască dorința de a trăi și 
de a lupta pentru un ideal.

înot în sentimentele mele, 
iar valurile deznădejdii mă 
împing în largul lui A FI. Mă

scufund în imposibil, după 
care mă salvez apelând la 
omul din mine.

Viața mi-e plină de suișuri 
și coborâșuri. Cobor pentru ca 
să urc. Urc pentru ca să mă 
înalț. Mă înalț pentru ca să mă 
ating, să mă descopăr și să 
mă depășesc. Poate că nu e 
întotdeauna soare, poate 
florile se și ofilesc, poate 
visele nu se împlinesc mereu. 
Dar există și soare, și flori, și 
vise. Pentru că știu să sper.

Am privit în fântâna 
umplută cu apa lacrimilor 
mele. Și m-am recunoscut, 
încă nu am descoperit dacă 
sunt sau nu fericită; nu știu 
dacă există fericire. Am 
îndoieli chiar și asupra mea. 
Poate că trăiesc. Sau poate 
că sunt o simplă mărturie a 
condiției umane. Poate că nu 
sunt nimic. Și poate nu voi ști 
niciodată. Dar sunt sigură că 
am steaua mea. Știu că voi 
ajunge la ea și că o voi atinge, 
măcar pentru o clipă...

...Merită să luptăm pentru 
împlinirea unui ideal! El poate 
fi atins, chiar dacă, mai apoi, 
se va prăbuși asemeni unei 
stele căzătoare...

Manuela Rusu, 
elevă, Brad* ’

music box Van Halen (XII)
Albumul „Skyscreaper" a 

cucerit triplu platină pe el 
figurând piesele: Knucklebones / 
Just Like Paradise / Bottom Line 
/ Skyscreaper / Damn Good / 
Hot Dog And A Shake / Stand 
Up I Hina / Perfect Timing și Two 
Fools A Minute. Deși albumul se 
bucură de succes, iar singlelul 
Stand Up lansat la 25.03.1988 a 
figurat pe locul 64 la singles și # 
5 în topul rock, Roth este părăsit 
de aproape întreaga formație.- 
Sheehan pleacă la Mr. Big, 
Bissonette devine session 
musician iar Steve Vai este 
chemat de David Coverdale la 
grupul Whitesnake. în locul unui 
turneu promoțional Roth se 
retrage la reședința sa din 
Pasadena apoi pleacă din nou 
într-o expediție.

Lucrând tot cu producătorul 
Donn Landee noul album al 
grupului Van Halen intitulat ,,O U 
812" a apărut în luna mai 1988 
atingând rapid locul 1 în 
Billboard (25.07.1988). Dacă 
5150 a fost un album de 
acomodare cu noul solist vocal, 
OU812 este un disc care ne 
prezintă o trupă unită ce 
abordează o multitudine de stiluri 
muzicale de la heavy metal

(Black And Blue) la pop cu 
orchestrații hawaiiene (Cabo 
Wabo) și chiar jazz-rock (Mine AII 
Mine). Faptul că Hagar știe să 
cânte la chitară i-a permis lui 
Eddie să abordeze și keyboardul 
rezultând un sound complex 
diferit de cel tradițional Van 
Halen. Cu asemenea schimbări 
majore discul putea să fie un 
eșec, însă fanii l-au recepționat 
corespunzător considerându-l o 
adaptare a grupului la noile 
cerințe ale pieței.

Pe OU812 figurează 
următoarele piese: Mine AII Mine 
/When it’s love / A.F.U. (Naturally 
Wired) / Cabo Wabo / Source of 
Infection / Feels So Good / 
Finished What Ya Started / Black 
And Blue și Sucker In A 3 Place.

în timp ce sLngle-urile lui 
Roth, Skyscreaper (No. 6 în 
Album Rock Track la 15.07.1988) 
și Hot Dog And A Shake nu s-au 
bucurat de prea mare șucces în 
topui Billboard de singles, piesele 
lui Van Halen au reușit clasări 
destul de bune: Black And Blue 
(locul 34 la 18.06.1988), When it's 
love (locul 5 la 23.07.1988, locul 4 
în topul Airplay și locul 7 la 
vânzare) și Finish What Ya 
Started (locul 13 la 5.11.1988). în

clasamentul final pe 1988 editat 
de revista Rolling Stones 
albumul OU812 s-a clasat pe 
locul 5.

La începutul lui 1989 grupul 
Van Halen a avut un turneu 
răsunător în SUA cântând 
alături de Dokken, Scorpions și 
Metallica. Pe baza secvențelor 
înregistrate pe parcursul 
turneului american a apărut un 
disc pirat intitulat “7227 - Live 
1988". Casa de discuri Capitol 
scoate un nou disc înregistrat 
de Sammy Haggar în concert 
sub titlul “Live - Very Live In 
Concert".

După un turneu obositor 
care a ținut peste un an, grupul 
Van Halen decide să se retragă 
o perioadă pentru ca membrii 
lui să fie aproape de familiile lor. 
De abia în vara lui 1990 grupul 
se regrupează și are câteva 
showuri de antrenament în 
cluburi și baruri americane 
primite cu entuziasm de fani 
care așteptau cu sufletul la gură 
un nou disc purtând semnătura 
lui Van Halen. - va urma -

Hori a SEBEȘ AN



PIERDERI
' A _____ '

• Pierdut certificat acționar 
NR. 307460 acțiuni de la NR. 
301.346.331-301347305,

VANZaRI 
CUMPĂRĂRI

•Vând casă, gaz, apă. Deva, 
Gh. Doja, nr. 30 (6356)

• Vând garsonieră. Deva, 
Gojdu, bl. 0.4, etaj 3. Tel. 
261438 (6362)

•Vând casă, cu grădină în 
Băcia, lângă primărie. Tel. 054 
672191 (6359)

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

• Vând Dacia 1300 și 
apartament 4 camere, Orăștie, 
tel: 241987. (6057)

•Vând Dacia 1310, fabricat 
ă1982, Orăștie, Mihai Viteazu, 
nr.1. (6058)

•Vând teren cu construcție 
nouă pe D.N. 7, tel: 222381.

• Vând casă încălzire 
centrală, gaz, grădină, Pricaz, 
nr.36 B, tel:241562. (6059)

• S.C. Termoprofil SRL 
Orăștie comercializează gips 
carton (RIGIPS-Austria), 
structură galvanizată și 
accesorii pentru montaj gips 
carton, vată minerală (TEL- 
Austria), tavan decorativ cu 
structură DONN. Primește 
comenzi pentru tâmplărie PVC 
cu geam termopan, realizată cu 
materiale din import.. Tel: 054/ 
243557; 092/740048; 092/ 
741940. (6060)

•Vând apartament 3 camere 
amenajat ca spațiu de firmă, 
două băi, hol central, balcon și 
beci. Tel: 230943. (1746459)

• Vând casă cu grădină 
mare în satul Batiz, nr.118. 
(1746458)

•Vând urgent apartament 4 
camere+beci, str. Bejan, tel: 
621297; 621253. (1746454)

• Vând TRIPLOC (mașină 
de festonat, nouă,China). Tel: 
624061, după ora 17. Preț: 
1.500.000 lei. (1746299)

• Vând ARO 244 D, motor 
Brașov, informații la tel: 213745, 
după ora 14,00. (6290)

• Vând apar' ■ ent 
camere, informații tel: 622843. 
(1746288)

• Vând apartament cu 4 
camere, Deva, 22 Decembrie, 
bloc 4, ap:51. (1746286)

• Vând apartament 2 
camere, Geoagiu-Băi, tel: 054/ 
648200. (46297)

• Vând bibliotecă, sufra
gerie, tel:231443, după ora 16. 
(46296)

•Vând urgent cavou cimitirul 
Bejan; aragaz 3 ochiuri, fără 
cuptor, tel: 225205. (4628)

• Vând casă cu grădină 
Mintia, nr.135, tel: 629804. 
(1746300)

•Vând apartament 2 camere 
zona Bălcescu, tel: 626676. 
(1746451)

• Vând congelator cu 3 
sertare, uscător rufe, 
motocultivator, călcător rufe, tel: 
212463.

• Vând casă sat 
•Lăpușnic, com. Dobra, tel: 
715768.(1747054)

• Vând mașină cusut 
CASNICA SUPER și covor 
persan, tel: 054/715338. (8979)

•Vând urgent garsonieră, M. 
Eminescu, bl. 105, tel: 627620. 
(46381)

•Cumpăr teren cu sau fără 
construcție în suprafață de cca 
5000 mp, cu posibilități de 
racordare curent, apă, gaz, 
aproape de șosea sau gară 
Deva sau zona limitrofă, tel: 
221631, orele 18-22. 
(1746453)

ÎNCHIRIERI

• Familie serioasă căutăm 
apartament pentru închiriat, 
exclus Micro 15. Ofer 80 DM/ 
lună. Tel. 223076 (0448486)

• închiriez apartament 3 
camere preferabil pentru firmă. 
Telefon 671527. (1746455)

• Caut apartament pentru 
închiriat, exclus Micro 7, 6 HD, 
mobilat. Telefon 092281368 
(8980)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajez vânzătoare 
sifonerie, preferabil cu 
experiență. Tel. 232512 
(46292)

• SC CETATE SA Deva -
angajează - 3 agenți
comerciali. Condiții de 
angajare: studii medii;
autovehicul proprietate 
personală. Condiții de plată 
foarte avantajoase. Informații 
suplimentare la telefoanele 
217937 și 213356 biroul 
desfacere.(1746299)

• SC ANDO LUX SRL 
MINTIA Nr. 40 angajează la 
Barul Mureșul Mintia ospătari 
barmani cu program non-stop.

«S.C. FARES SA ORĂȘTIE 
angajează în condiții 

avantajoase economist- 
contabil, pentru compar
timentul contabilitate si marke
ting. Relații la adresa: Orăștie, 
str. Plantelor nr. 50, tel. 
054241940, 054247574, int.
TT-----------------------------------------

•Grădiniță în limba engleză, 
meditații limba engleză. 
Informații la telefon 624682, 
după ora 19,00.(17746370)

• Doriți să câștigați între 
150.000-200.000 /zi? Sunați la 
064210257 (1776460)

• Asociația Națională a 
Evaluatorilor din România 
organizează în perioada 19-31 
octombrie la Deva curs de 
formare de evaluatori. 
Informații telefon 054/712046 
sau 092356846 (8978)

• Spitalul Dr. Vasile llea 
Păclișa, comuna Totești, 
județul Hunedoara organi
zează concurs în data de 
10.09.1998 pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

- psiholog; profesor C.F.M. 
Informații la telefon (7237)

eliberat de SIF Banat-Crișana 
pe numele Papa Adolfina. îl 
declar nul. (46294)

• Pierdut ștampilă SC 
BAȘAK SRL Deva, str. Horea nr. 
24. O declar nulă. (46295)

25 AUGUST

DIVERSE

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

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, prezervative 
speciale. 01-6376273, 092- 
342629 (OP).

• Federalcoop reamintește 
că licitația Depozitului de 
Construcții Ilia are loc pe 
26.08.1998 în Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 14. Informații 
suplimentare la telefon 
214531.(1746287)

IdolarSUA 8849 lei

1 marcă germană 4925 lei

100 yeni japonezi 6128 lei

1 liră sterlină 14490 lei

1 franc elvețian 5892 lei

1 franc francez 1469 lei

100 lire italiene 499 lei

Cursurile induse în a-

ceastă listă au la bază cotații 

ale societăților bancare auto

rizate să efectueze ope

rațiuni pe piața valutară. 

Prezenta listă nu implică obli

gativitatea utilizării cursurilor 

în tranzacții efective de

schimb valutar și în re-

gistrări.

Societate comerciala
Vinde prin depozital-magazin situat

in incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche) 
nnnătoarele prodnae:

Caiete școlare 
dictando și matematica

Lichior căpșuni 32
Lichior vișine 25*

Alcool 87

Vodcă 32 _
ftom Jamaica 32 Lichior cireșe negre 20*

K 

De asemenea, vinde:

1 Bere Silva 1/2 
Bere Regun 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. .

>___________________—_________________✓
COMEMORĂRI

• Familia Cărăguț anunță 
împlinirea a 11 ani de la 
trecerea în neființă a celui care 
a fost un bun fiu, frate și nepot

CĂRĂGUȚ ADRIAN
Ochii noștri vor plânge 

mereu pentru tine. (6369)

• Neputincioși în fața 
destinului, ne plecăm cu tristețe 
frunțile și aducem un ultim 
omagiu celui care ne-a fost soț, 
tată și ginere

TRIPON VIOREL
care a îhcetat din viață la 
numai 60 ani, lăsând în urmă 
lacrimi și durere.

înmormântarea are loc joi, 
27 august 1998, în satul 
Birchiș, jud. Arad.

Soția, fiul și soacra. (6378)

•Suntem alături de familia 
îndoliată și regretăm dispariția 
fulgerătoare a bunului nostru 
c ' 5

TRIPON VIOREL
Sincere condoleanțe și 

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace.

Colegii de la FTDEE Deva. 
(6377)

•Sindicatul Energeticienilor 
din FREE Deva anunță cu re
gret dispariția fulgerătoare a 
colegului nostru

VIOREL TRIPON
Sincere condoleanțe 

familiei îndurerate

ORICE OCAZIE,
a.
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VICIEMIEaK
Vremea va fi în generai 

frumoasă. Izolat, la deal și 
ia munte, vor mai cădea 
averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. 
Vântul va prezenta inten
sificări din sectorul vestic 
în zona montană înaltă. 
Valorile termice, în ușoară 
scădere față de ziua 
precedentă, se vor încadra 
între 8 și 18 grade 
dimineața și între 20 și 28 
de grade ia amiază.

MfțVIVltWNfWl'h
2 26 august 1743 - s-a

născut, la Paris, Antoine 
Laurent de Lavoisier, renumit 
savant, fizician și chimist 
francez, autor al cunoscutului 
"Manual elementar de chimie", 
(m. 1794)

S 27 august 1871 - s-a 
născut, în statul Indiana, scriitorul 
Theodore Dreiser, reprezentant 
al realismului critic în literatura 
din SUA, autor al unor 
cunoscute romane cum ar fi "O 
tragedie americană", "Jennie 
Gerhardt", “Sora Carrie" și 
“Trilogia voinței”, adevărate 
fresce ale stilului de viață 
american, (m. 1945)

£ 28 august 1828 - s-a
născut Lev Tolstoi, prozator și 
dramaturg rus, creator al unor 
opere literare având un 
puternic caracter realist-critic. 
Principala sa capodoperă a fost 
romanul "Război și pace", 
căruia i se alătură “Anna 
Karenina", “Sonata Kreutzer", 
“învierea”, "Puterea întune
ricului” ș.a. (m. 1910)

S 30 august 1797 - s-a 
născut scriitoarea engleză 
..nry -t - " 
romanului f-ruiiKeristein', ro
man ce a stat , de-a lungul 
timpului, la baza unor ecranizări 
de succes, primul film fiind 
turnat în anul 1931.

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL 
JUDEȚULUI HUNEDOARA 

cu sediul în Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 2

solicită oferte de preț pentru achiziționarea 
următoarelor bunuri: mobilier școlar, table, 
aparatură audiovizuală, stații amplificare, 
mașini de spălat, gigacalorimetre. aspiratoare, 
boilere electrice.

Ofertele se depun la sediul Inspectoratului 
Școlar aljudețului Hunedoara până la data de 31 
august 1998.

Informații suplimentare la telefoanele: 
<213315,215755.________________________________y

VINDE J, \
CARNF PUI 1 \

i calitatea I I 
la prețul de 14.500 lei/kg.

D.S.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 25.08.1998

agent comercial 15
agent de asigurare 30
agent reclamă publicitară 5
arhitect clădiri 3
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1
barman 6
bobinator aparataj electric 1
brutar 1
bucătar 3
cofetar 3
confecționer tricotaje 
după comandă 15
confecționer - asamblor 
articole din textile 80
constructor montator 
de structuri metalice 1
contabil șef 2
croitor 1
cusător piese la încălțăminte 19
dulgher pentru construcții 6

economist în industrie 1 '
electrician aparate
măsură control și automatiz. 1
electrician auto 2
electronist 3
faianțar 2
fierar betonist 2
frezor universal 2
frigotehnist 4
gestionar depozit 2
încărcător-descărcător 1
inginer construcții
civile, industriale și agricole 5
instalator apă-canal 2
lăcătuș mecanic 17
maistru în industria textilă
pielărie 4
mecanic auto 3
muncitor necalificat 10
operator calculator
electronic și rețele 2

ospătar (chelner) 6
secretar dactilograf 3
șef birou, serviciu financiar 
contabilitate 1
șef depozit 1
sortator produse 5
strungar la strung carusel 1 
strungar universal 2
sudor autogen 9
sudor electric 1
tehnician constructor 2
tâmplar mecanic 5
tâmplar universal 16
tricotor 5
tinichigiu carosier 5
vânzător 30
vânzător ambulant de 
produse nealimentare 1
zidar rosar-tencuitor 11
zugrav, vopsitor 8

tot. locuri de muncă vacante 367

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă și 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad. Simeria, Hațeg,
Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, In zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30V»
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La o scară de bloc din Deva

Diii 1992 locatarii 
nu au apâ rece

“Rechizite sunt: Pe un dolar sau pe o mie..

Sub semnătura a 8 locatari 
de la scara A a blocului 7 de pe 
Bulevardul 22 Decembrie din 
Deva am primit o scrisoare în 
care este exprimată nemulțu
mirea acestora pentru faptul că 
- așa cum rezultă și dintr-un alt 
document anexat - din anul 
1992 la etajele 2, 3 și 4 în 
special nu curge apă rece, 
decât cu foarte rare excepții. 
Deoarece sesizările făcute la 
Asociația de locatari nr. 136, 
reprezentată prin dna pre
ședintă Dragotescu și 
administrator Susan, n-au găsit 
ecou mai departe - ne scriu cei 
în cauză - venim la ziar pentru 1 
ca semnalul să ajungă la 
factorii de decizie, locatarii 
respectivi considerând că au și 
ei dreptul să trăiască în condiții 
civilizate.

Cu toate acestea, potrivit 
listelor de plată anexate, 
locatarilor li se percepe lunar o 
taxă de câte 8000-13000 lei

fon Bălușe l-am 
| cunoscut în lumea platourilor cu
■ pajiști și ochiuri de apă, departe 
I de forfota așezărilor, într-o luptă 
| continuă cu arșița, cu vânturile
■ aspre, cu ploile și lapovița, cu 
' nebulozitatea și frigul, l-am aflat 
I povestea într-un ceas de 
| sporovăială la stâna din bârne 
. de brad, cu acoperiș în patru 
I ape, în fața vetrei cu focul 
| veșnic viu ce dezmorțește 
i nopțile friguroase din Retezat. 
! Are 24 de ani și practică 
I ciobănia de la nouă ani, ca mai 
| toți copiii din Fizești.
. Ionică, cum îi spun prietenii, 

.1 împreună cu ajutoarele sale - 
| Ion Moldovan și Radu Murgoi-
■ care au deprins repede munca 
! la stână, pășunează oile cu 
I lapte ale gospodarilor din Râu- 
| Bărbat, numărul lor ridicându-
■ se la 1400. Aducerea la stână 
1 ș/ coborârea lor de la munte 

pentru fiecare apartament, 
ceea ce constituie, evident, o 
situație aberantă.

în context se mai arată 
faptul că la parterul blocului 
respectiv își are sediul 
Bancorex, instituție care pentru 
peste 40 de angajați are 
stabilită o taxă de doar 19000 
lei pe lună pentru apă rece, în 
vreme ce suma plătită de către 
locatarii de la scările A și B, 
unde sunt 45 de locatari, este 
de peste 530 mii lei lunar. Cu 
toate că locatarii de la etajele 4 
au solicitat reducerea taxelor 
pentru apă rece, o asemenea 
cerere le-a fost refuzată. 
Firește o egalizare a 
cheltuielilor locatarilor cu cele 
ale instituției în cauză nu se 
poate face, dar nici așa 
discriminări mari nu-și au locul.

Sperăm ca solicitarea 
locatarilor să aibă ecoul 
cuvenit. (N.T.)

revine gospodarilor, baciu și | 
ajutoarele lui, pe lângă | 
prelucrarea laptelui muls, ! 
asigurând paza (ciobanii I 
dormind cu rândul, în nopțile | 
reci, în coliba de lângă târla ■ 
oilor}. 1

Mioarele pasc iarba grasă, I 
crescută până și în crăpăturile | 
pietrei, cățărându-se pe stânci ■ 
până aproape la două mii de • 
metri, unde norii ating I 
pământul. ,,Dulăii, prietenii și | 
ajutoarele de nădejde ale ■ 
ciobanilor, stau în urma lor, 1 
sub privirea blajină a I 
stăpânilor de ieri și de azi ai | 
muntelui. Aceștia, sprijiniți în ■ 
boate, cu dor de casă, • 
așteaptă sărbătoarea Tăierii | 
capului Sf. loan Botezătorul, | 
când turmele coboară la șes. |

Virgll BUTAȘ I 
__________ __________ I

(Urmare din pag. 1)

- Ne bucurăm când avem client! 
pentru rechizite școlare. După cum 
vedeți, suntem foarte bine 
aprovizionați cu rechizite pentru 
toate clasele. Ne lipsesc doar 
manualele și caietele speciale, 
împreună cu colega Maria Sîna 
recomandăm articole din mulțimea 
de sortimente, dar, deocamdată, 
clienții se lasă așteptați.

Unitatea nr. 8, str. Eminescu, 
cartier Micro 15. O atmosferă 
deosebit de plăcută oferă această 
librărie! Abundența de articole, 
aranjate “ca la carte", ordinea, 
curățenia, totul respiră prospețime. 
Doamnele Ileana Poenar (librar șef) 
și Adriana Hîrîci se luminează la chip 
când se deschide ușa librăriei.

I “Altădată, în luna august, era o 
I aglomerație la noi! Acum, doar 2-3 

dintre clienți solicită rechizite - ne 
spune dna Adriana. Și avem articole 
de o calitate deosebită!"

- E ora 13,30. Câți clienți au 
solicitat rechizite?

- Pentru rechizite am avut doar 
două cliente. Le-am servit cu 
articolele necesare pentru clasele a 
ll-a și a V-a. Luna septembrie este 
speranța noastră!

Unitatea nr. 9, cartier Dacia.
Darius Dănescu, elev în anul II C, la 
Grupul școlar energetic, privește 
interesat spre rafturile încărcate cu 
mărfuri. în cele din urmă solicită un 
pix și se interesează despre un 
anume repertoar. Timp de o 
jumătate de oră, doar o mămică cu 
o fetiță a solicitat două caiete de 
biologie. Dna Ileana Ciocan librar 
șef, ne arată mulțimea de sortimente 
de rechizite - de la grădiniță la școala 
generală și liceu, stăruind și 
dumneaei asupra calității acestora. 
Pune pe tejghea calculatoare 
(65000 lei), truse pentru geometrie 
în penar (11500 lei), orare. "Avem* 
de toate. Dar, din partea clienților, 
numai un pic se simte că începe 
școala. Poate ei mai aștepată banii 
- noi îi așteptăm pe li."

Raionul papetărie al SC Ulpia 
SA. Cu răbdare, vânzătoarea Maria 
Goia încerca, la solicitarea unor 
potențiali cumpărători, mai multe 
stilouri. Aprovizionarea era și aici 
foarte bună, făcându-se săptămânal 
cum ne-a spus mai apoi. "Avem 
toate sortimentele de mărfuri care 
sunt aduse de la mai mulți furnizori, 
pentru a putea oferi, la rândul nostru, 
atât mai ieftine cât și mai 
costisitoare." Față de anii trecuți, 
însă, numărul cumpărătorilor e mai 
mic, iar valoric se. cumpără mai 

puțin. "Sperăm ca de acum încolo 
să fie mai multă lume care să 
solicite rechizite" - afirma M.G.

Magazinul “Lumea copiilor”
- SC Univers SA. Se constată și 
aici, la raionul papetărie, o 
scădere a volumului vânzărilor 
față de anii trecuți, cu toate că 
marfa, fiind adusă direct de la 
furnizor, nu-i prea scumpă. "Este 
un an în care vin mai puțini să 
cumpere rechizite - spunea dna 
Viorica Șerban, gestionară. Să fi 
scăzut numărul copiilor?". Aici se 
vinde tot ce-i pentru școală și cu 
plata în rate, cu o dobândă de 20 
la sută. Se speră că săptămâna 
viitoare vor fi mai mulți clienți.

“Libris” SNC, str. 
Zamfirescu, cartier Gojdu. 
"Aprovizionare am făcut, avem 
articole de toate sortimentele, 
pentru tpate clasele, lipsesc doar 
clienții - ceea ce e foarte impor
tant" - recunoaște dna Ecaterina 
Dobondi. Elevii din cartier, care o 
cunosc bine pe dna Kati, intră în 
librărie, se informează și 
..."revenim altă dată, cu părinții, 
cu banii." Ca și în celelate librării
- nădejdea e ... începutul lunii 
spetembrie.

Librăria “Ovid Densu- 
șianu”. La raionul de rechizite se 
aflau doi cumpărători. “Au fost zile 
în care am avut clienți mulți - 
spunea vânzătoarea Mihaela 
Podelean, cumpărăturile de 
rechizite începând cam de două 
săptămâni. Există în 
aprovizionare o bogată gamă 
sortimentală, mărfuri ieftine și mai 
scumpe, după bugetul fiecăruia. 
Bani să fie și clienți.”

***'
în cele mai multe unități, cum 

am constatat, în acest an a scăzut 
volumul vânzărilor față de anii 
trecuți, motiv de îngrijorare pentru 
comercianți. Se presupune că ar 
fi scăzut și numărul copiilor, și că 
nici puterea de cumpărare nu mai 
este aceeași. Iar dacă mai 
adăugăm faptul că foarte mulți 
comercianți care și-au deschis 
magazine au înființat și un mic 
raion de papetărie, avem un șir 
de motive ce argumentează 
această realitate. Aproape toate 
responsabilele de magazine și-au 
exprimat speranța că "poate 
săptămâna viitoare să avem mai 
mulți cumpărători", iar altele 
spuneau că "numai după 
începerea cursurilor pentru că 
atunci vor ști exact ce trebuie 
pentru fiecare materie." Vom 
vedea...

(Urmare din pag. 1)

puterea Comtimului - unitate 
invidiată în toată Europa și în 
lume cândva pentru perfor
manțele sale economice, să fie 
privatizată doar pe un dolar (!).

Să nu mai vorbim că în 
aceeași situație se găsesc 
celebra Petromidia, fabricarea 
oțelurilor speciale din Târ- 
goviște și alte unități ce țineau 
cu ani în urmă faima unor 
localități din țară, având 
suficientă piață de desfacere 
pentru produse la intern și la 
export.

Urmărindu-se cu perseve
rență un astfel de obiectiv, 
adică vânzarea unor firme cu 
nume și renume pe câte un 
dolar, asta înseamnă că 
vistieria țării se va îmbogăți cu 
vreo 800 de dolari, existând în 
portofoliul FPS cam 800 de 
firme mari care trebuie să fie

RAPORT BURSIER 
17-21 august 1998

Săptămâna 17-21 august a.c. înregistrat un curs descrescător al : 
indicilor pieței de capital, stabilind chiar noi recorduri. Astfel, la BVB s- ; 
a înregistrai joi, 20 august, un nou minim al volumelor tranzacționate. 
Pe fondul devalorizării ceva mai accelerate a monedei naționale, multe 
dintre societățile tranzacționate au atins prețuri sub care brokerii 
apreciază că este greu să mai scadă dar, așa cum s-a dovedit de atâtea i 
ori până acum, nu imposibil.

Sectorial, cele mai afectate de această scădere au fost sectoarele 
de produse electrotehnice și electronice, chimie, mijloace de transport, , 
Singurele sectoare care au înregistrat o ușoară creștere au fost 1 
construcțiile de mașini și industria ușoară, textile și pielărie.

SVM Active International 
Agent valori mobiliare 

Marcela LOViȘTE •------------------------------------------------------------------------------ -------------- s

Am reținut problema dv., 
die Laczko

Am citit cu atenție scrisoarea 
dv.,stimate die Laczko Ștefan, din Călan, 
și v-am înțeles necazul. Interesându-ne 
la Colegiul farmaciștilor Deva despre 
modalitatea de a intra în posesia acelor 
obiecte tehnico-medicale, am aflat că se 
pot procura de la S.C. Remedia S.A. 
Deva. La Remedia, dna farmacistă 
Mioara Răvineală ne-a informat că există 
pe stoc două tipuri de pungi, sursa de 

privatizate. Marii investitori 
străini cam fug de noi, 
crezând că suntem ciumați, 
când este vorba de privatizare 
chiar și pe un dolar. Investitorii 
strategici serioși s-au cam 
retras din cursă, lăsându-ne la 
mâna unor mafioți mărunți. 
Atunci ne mai mirăm de ce nu 
vin la buget sumele prevăzute 
din privatizare, de ce nu se 
găsesc 8000 miliarde lei 
pentru reducerea deficitului?

Ca un paradox, dacă 
pentru Comtim este benefic 
să se vândă cu un dolar, 
pentru o cabană un fruntaș al 
unui partid din județul nostru 
care a privatizat-o a oferit 
1000 de dolari, leafa unui 
demnitar pe o lună. Ar fi fost 
mai bine deci ca toată țara să 
fi fost “mobilată” cu astfel de 
cabane. Am fi câștigat mai 
mult și eram mai bogați de 
1000 de ori, nu?

aprovizionare fiind un furnizor din 
Târgu Mureș. în prezent există și 
pungi de calitate mai bună - cu placă, 
acestea putând fi luate direct de la 
Remedia sau de la farmacia din 
Călan, prin care vă aprovizionați de 
obicei. (Probabil că în ziua apariției 
acestor rânduri, problema este deja 
rezolvată). în curând, un reporter al 
ziarului nostru va trece pe la 
dumneavoastră.

Vă mulțumim că citiți cu 
regularitate ziarul nostru, fiind un 
abonat fidel, vă dorim să nu mai 
întâmpinați greutăți de felul celor 
amintite și sănătate mai multă. (E.S.)

Este inevitabil ca libertatea 
cuvântului, unul din atributele unei 
democrații autentice, să se 
manifeste cu sau fără voia cuiva. 
Cotidianul “Cuvântul liber" a făcut 
un astfel de pas într-o perioadă 
când dispoziții înalte au dictat cine 

1 mie să vorbească 
. ■ șansă oferită 

“Cuvântul liber” a stârnit indignarea 
unora mult prea mediatizați (!) și 
care s-au considerat afectați de 
"obrăznicia" noastră de a vorbi chiar 
dacă am spus prea puține din ceea 
ce știam și ne-au făcut o punere la 
punct. Să o ținem minte.

Această spectaculoasă intrare 
în fălnicie a celor care ne-au 
replicat în stilul proces-verbal și în 
numele PUNR-iștilor (mulți dintre ei 
oameni cumsecade) ne-a surprins 
pur și simplu.

Ne-a surprins nu conținutul, ci 
tonalitatea, care era o noutate 
pentru noi, manifestarea de potență 
fiind parcă mai potrivită și mai 
necesară în alte puncte cardinale 
ale vieții politice și sociale 
românești. Ascuțirea săbiei pe 
spinarea PAUR - iștilor (se scrie cu 
litere mari!) nu ne supără ci ne 
nelămurește.

Dacă noi ne-am motivat 
desprinderea voit cu puține 
argumente, fiindu-ne rușine de 
rușinea altora, sau am dat unele 
lămuriri legate de respingerea 
înregistrării partidului, nu am dat cu 
bâta, dar se pare că am băgat-o în 
viespărai.

PAUR este o realitate nu o ficțiune
Nu ne-ați speriat domnule 

Deputat, pentru că zice Goethe: "E 
de temut de cel care nu are nimic de 
pierH ori dumneavoastră v-ați 
zburlii tocmai pentru că aveți prea 
multe de pierdut.

Ce le puteți spune dumnea
voastră, domnilor foști colegi de 
partid PUNR-iști, oamenilor și zecilor 
de mii de semnatari ai listelor de 
membri fondatori ai PAUR (așa se 
scrie) de ce sunt anchetați de poliție 
ca urmare a plângerilor și 
reclamațiilor făcute de unele capete 
ale PUNR-ului. Cum veți explica 
această strânsă colaborare cu 
actuala putere? Ce aveți împotriva 
înființării unui nou partid de factură 
națională? De ce vă temeți de 
concurență - factor de progres? Nu 
vă regăsiți în polul naționalist sau vă 
temeți de el? Ce veți mai scorni 
împotriva noastră și de ce?

Am dori sincer să nu fie așa.
în fond se urmărește timorarea 

oamenilor pentru a nu mai îndrăzni 
să semneze noile liste de semnături 
la care se lucrează acum în vederea 
noii noastre tentative de înregistrare 
a partidului. Mulțumim lucrătorilor de 
poliție care au dovedit că sunt 
oameni și buni români și au executat 
dubiosul ordin cu demnitate și bun 
simț. Minus câteva excepții. A fost o 
treabă bună, oamenii vin și mai tare 
spre noi.

Ați mai afirmat că forțe ostile au 
luptat pentru dezmembrarea PUNR- 
ului. Așa este. Și chiar au reușit. Dar 
nu noi suntem ăia. Noi am încercat 
și am sperat în integritatea 
partidului, dar văzând că aceste 
forțe ostile și-au găsit colaboratori în 
interiorul partidului ne-am văzut de 
drum. Dacă nici părerea filialelor, 
nici verdictul dat de Colegiul Central 

de Arbitraj al PUNR nu au fost luate 
în seamă de vârfurile Biroului 
Permanent al PUNR, însemna că 
știau ei ce aveau de făcut. Și au 
făcut. PUNR-ul putea să devină o 
forță și tocmai de aceea a fost 
anihilat. Găvrăliți-vă mai departe! 
Banul ochiul dracului. în replica dată, 
domnul deputat Șteolea, simbiotic 
cu domnul maior Deleanu, s-a gândit 
să ne arunce și pisica cu Caritasul în 
ograda noastră. Au uitat însă să ne 
arunce și sacii cu bani. De ce 
domnilor? Suntem noi inimoși, dar 
stăm destul de rău la capitolul ăsta, 
toți la un loc plus PUNR-iștii cinstiți 
din județ nu adunăm din munca 
noastră într-o lună cât adună domnul 
deputat Șteolea în aceeași perioadă 
de timp de pe la Parlament, comisii 

de fel și fel, Consiliul Europei, consilii 
și alte sponsorizări. Noi plătim din 
buzunar publicarea articolelor astea 
că nouă nu ne decontează nimeni 
intervențiile scrise împotriva 
dezintegratorilor de fel și chip. Ne-ați 
acuzat că am fi făcut greșeli din lipsă 
de experiență. Bună mișcare, dar 
pentru cine nu știe. Și pentru cine nu 
știe că tabelele date la politie au 

trecut mai întâi pe la PUNR.
Ați acuzat un inexistent “așa zis 

Birou Executiv al PAUR", județ 
Hunedoara, a unui PAUR și ăsta 
inexistent. Hai că aici ați fost 
hoțomani rău de tot, că o știați, doar 
nu degeaba în ziua când a avut loc 
în sala Primăriei Deva Conferința 
județeană PAUR, domnul maior 
Deleanu s-a ascuns (dar l-am 
văzut!) peste drum la Ceai-Bar, cu 
pix și carnețel să ne inventarieze.

Existăm și o să ne Drezentăm, 
nu suntem conspirativi și nici 
numerele de telefon pe care le-am 
publicat pentru a fi contactați. Și 
astea vă sunt cunoscute domnilor, 
că ați sunat la ele de N+- 1 ori, când 
era nevoie de noi.

Sunt de pe la casele noastre 
prin care ați poposit sau ați fost 
omeniți alături de alții ca domnul 
Funar, domnul Tabără, domnul 
Gavra etc. Tot prin casele astea era 
cineva paharnicul domnului Funar 
pe când era președintele PUNR și 
putea completa prin redistribuiri 
minimul de voturi necesare “măcar 
încă o legislație’. în genunchi vă rog! 
Amintiri, unii le uită, alții nu. Vorba 
ăluia - Așa-i la vie!

Și ca să fie bine ne vom 
materializa în calitate de semnatari 
ai prezentei și pentru a vă reaminti 
că am avut oarece tangențe cu 
PUNR-ul.

Biroul Executiv al Partidului 
Alianța pentru Unitatea Românilor 
-jud. Hunedoara

Președinte___ filială. jud.
Hunedoara - ing. Romulus Tot, fost 
în PUNR: purtătorul de cuvânt al 
filialei județene, membru al 
Consiliului județean, director 
campanie electorală, consilier 
parlamentar, vicepreședintele 
Colegiului Central de Arbitraj al 
PUNR național, președinte subfilială 
oraș Simeria.

Prim vicepreședinte: ing. Costea 
Mircea, fost în PUNR, membru 
fondator, vicepreședinte filială 

județeană, membru în BE 
județean, membru în Consiliul 
județean, membru în Consiliul 
Națijnal, președinte subfilială 
municipiu Hunedoara.

Secretari executivi: prof. 
Munteanu Petru, fost în PUNR: 
secretar executiv s.fil Hunedoara, 
membru în Consiliul județean, colonel 
(r) Liviu Caroli - fost PUNR-ist

Vicepreședinți: ing. Liviu 
Ghirca. fost în PUNR, 
vicepreședinte filiala județeană, 
membru BE județean, membru 
Consiliul județean. Prof. Viorel 
Vulturar. fost în PUNR, 
vicepreședinte filială județeană, 
membru BE, membru Consiliul 
județean, membru Consiliul 
Național, președinte subfiliala 
Brad.

Prof. Stancu Gelu. fost în 
PUNR, membru BE, membru 
Consiliul județean, membru 
Consiliul Național, președinte 
subfilială oraș Călan.

ing. Gn&ia Dorin, fost in 
PUNR, membru BE, membru 
Consiliul județean, președintele 
subfilialei municipale Deva.

Ing. Mircea Mureșan. PUNR, 
vicepreședinte subfiliala oraș 
Simeria.

Spațiul nu ne mai permite 
continuarea listei și ne cerem 
iertare celor care nu au fost 
trecuți.
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