
Sabia lui Damocles deasupra iugoslaviei
Trăim de câteva zile cu teama 

de război în suflete, datorită 
evenimentelor din Kosovo, care 
au evoluat periculos, depășind 
granițele Iugoslaviei și devenind 
un conflict de anvergură 
internațională, ce ar putea 
evolua într-un război local și, 
Doamne ferește!, scânteia ce ar 
putea genera un al treilea război 
mondial.

Noaptea de luni spre marți a 
fost perioada cea mai critică 
pentru soluționarea conflictului. 
Țările membre NATO au hotărât 
declanșarea operațiunilor

militare împotriva Iugoslaviei, 
amânând executarea atacului 
militar cu patru zile, răgaz de 
timp în care se mai dă o ultimă 
șansă soluționării pe cale politică 
a conflictului.

Această amânare s-a produs 
datorită atitudinii mai conciliante 
a Belgradului. în fața iminenței 
unei intervenții militare, 
președintele Miloșevici a cedat, 
acceptând supravegherea de 
către observatorii O.S.C.E. a 
retragerii poliției sârbe din 
Kosovo cât și derularea unui 
program privind revenirea la

statutul de autonomie al 
acestei provindii.

Amânarea cu 4 zile a 
declanșării intervenției 
militare în Iugoslavia în
depărtează ostilitățile, dar nu 
le rezolvă. între NATO și 
Iugoslavia mai sunt de 
rezolvat o multitudine de 
probleme dificile, inclusiv cea 
a criminalilor de război, a 
cărei negociere prezintă un 
grad ridicat de dificultate.

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 8)

Finanțări cu prioritate
în baza Legii nr. 165/1998 cu 

privire la constituirea la dispoziția 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației a fondului pentru 
finanțarea cheltuielilor aferente 
lucrărilor agricole din sectorul 
vegetal și a celor pentru 
creșterea animalelor, în perioada 
1998-2000, prin HG nr.650/1998, 
s-au aprobat finanțările cu 
prioritate ce se pot efectua în 
acest sens.

Potrivit prevederilor acestei 
HG finanțarea se realizează 
pentru următoarele 
vegetale: cereale,
oleaginoase, plante tehnice 
pentru industrializare, legume,

culturi 
plante

cartofi și plantații vitipomicole 
în masiv. De asemenea, au 
prioritate la finanțarea din 
acest fond următoarele specii 
de animale: bovine pentru 
lapte și carne, inclusiv cele 
aferente fondului genetic 
național, porcine și cuvine, 
inclusiv, la ambele specii, cele 
din fondul genetic național. 
Dincolo de această exprimare 
laconică, importante sunt 
Normele metodologice în baza 
cărora urmează să aibă acces 
la o astfel de finanțare 
producătorii agricoli interesați. 
La apariția lor vom face 
precizările de rigoare. (N.T.)
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Primăria comunei Sălașu 
de Sus a hotărât ca, de anul 
viitor, aici în comună să fie 
organizat un târg cu specific 
agricol. Târgul va fi destinat 
atât producătorilor din zoo
tehnie, cât și celor din sectorul 
culturilor agricole. De 
remarcat faptul că în această 
vară un mare număr de 
producători agricoli din zonele 
țării cu tradiție în domeniu, 
deși n-au avut cadrul adecvat, 
și-au desfăcut mărfurile în 
comună.

Târgul de la Sălașu de 
Sus se va desfășura în ultima 
duminică a fiecărei luni.(A.S.)

Distribuirea hibrizilor
marca Pioneer

Județul 
Hunedoara
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Sâ fie ultima

Fără doar șl poate că vizita 
primului ministru Radu Vaslle la 
Washington a fost o reușită. Și 
asta nu pentru că 1 s-ar fi spus 
lucruri noi pe care nu le știa de 
acasă. Radu Vasile știa foarte

bine că reforma și privatizarea 
merg lent, producția industrială 
scade continuu, balanța 
comercială este negativă, 
datoria externă crește, bugetul 
este pe muchie de cuțit, starea 
socială a populației devine tot 
mai grea. Spunăndu-i-se și de 
către mai marii finanțelor 
mondiale aceste lucruri, 
premierul le-a recunoscut și, ca 
un elev conștiincios, s-a angajat 
să le rezolve cât mai repede, 
încât după șase luni reforma să 
se vadă clar în România.

Premierul l-a asigurat 
interlocutorii săi americani 
până la sfârșitul acestui an
vor privatiza Banca Română

pe 
că 
se

pentru Dezvoltare, Banc Post 
și Romtelecom, se va urgenta 
privatizarea în celelalte 
sectoare de activitate, se va 
accelera procesul de restruc
turare a regiilor autonome, se 
vor reorganiza și chiar închide 
întreprinderile cu pierderi 
mari, se va pune ordine în 
recuperarea datoriilor către 
stat. De ce nu a insistat în 
aceste direcții în cele șase luni 
de când a preluat frâlele 
Guvernului, așa cum a promis 
atunci, premierul nu a mai 
spus.

Vizita sa la Washington a 
fost însă o reușită pentru că, 
lăsându-se convinși de 
angajamentele și promisiunile 
premierului român, repre
zentanții la vârf al Fondului 
Monetar Internațional șl al 
Băncii Mondiale i-au promis 
reluarea negocierilor pentru 
acordarea unor împrumuturi, 
cu atenționarea expresă: vă 
ajutăm dacă vă ajutați și 
singuri. NI s-a dat chiar o

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Una în declarații 
și alta în fapte

La învestirea ca premier, dl 
Radu Vasile a subliniat clar că 
una dintre prioritățile echipei sale 
guvernamentale o reprezintă 
agricultura, ceea ce a dat mari 
speranțe producătorilor agricoli

A

lovitură mortală celor ce se 
încăpățânează să 
supraviețuiască, practicând 
numai o agricultură 
subzistență, ci căutând 
asigure hrana necesară

Agricultura - o prioritate 
mereu uitatâ

din țara noastră. Ne reamintim că 
un asemenea pariu a mai fost pus 
de un guvern anterior, dar în 
practică lucrurile s-au întâmplat 
altfel, între promisiuni și fapte 
existând o distanță ca de la cer 
la pământ. Ca urmare a atitudinii 
disprețuitoare față de un sector 
vital pentru națiune, asistăm cum 
degradarea pune stăpânire, an de 
an, pe producția vegetală și pe 
zootehnia țării, în vreme ce 
importurile speculative și 
aducătoare de mari profituri 
pentru diverși "întreprinzători" ne 
invadează piețele, descurajându- 
i și ducându-i la sapă de lemn pe 
producătorii autohtoni. Sub 
masca promovării concurenței, 
actuala putere a-dat încă o

mai 
nu 
de 
să
Și

La întâlnirea pentru evaluarea rezultatelor înregistrate în 
acest an la hibrizii de porumb marca Pioneer, reprezentanții 
firmei Pioneer Hi-Bred Seads Agro SRL au subliniat că oferta 
de semințe pentru cultura anului 1999 se face prin firma 
consacrată Alfsim din Simeria Veche. Venind în întâmpinarea 
dorințelor exprimate de către cultivatorii de porumb, se asigură 
livrarea, în ambalaje corespunzătoare, a unor cantități de 
sămânță potrivite pentru un ha, o jumătate de ha și un sfert de 
ha, ambalajul respectiv conținând 80000, 40000 și 20000 boabe. 
Firește, la ridicarea semințelor se primesc toate detaliile de 
rigoare.

Pentru a urmări comportarea hibrizilor în cât mai multe zone 
de cultură din județul nostru, s-a făcut un apel la specialiștii de 
la centrele agricole pentru a organiza loturi comparative, în spe
cial cu hibrizii Marișta, Clarica sau Elita, astfel încât să se 
constate cei care trebuie să fie extinși în viitor, urmând ca 
semințele să fie distribuite gratuit.

Important, pentru ca rezultatele să fie concludente, este 
faptul ca fiecare să aplice corect tehnologiile specifice, numai 
așa putându-se pune în evidență potențialul real al hibrizilor 
utilizați. Firește toate celelalte detalii se pot clarifica la momentul 
solicitării și distribuirii semințelor. Esențial este să existe voință 
și preocupare pentru a promova în cultură hibrizii ce câștigă 
tot mai mult teren în numeroase țări, ca urmare a însușirilor lor 
productive. (N.T.)

populației neagricole.
Pentru a ieși din situația 

dezastruoasă în care a fost 
adusă agricultura românească, 
în care sens un rol deloc 
neglijabil l-a avut și programul 
ASAL, impus țării noastre de 
către FMI, în numele 
restructurării și privatizării, se 
vântură mereu ideea priorității ce 
trebuie acordată acestui sector, 
dar în lipsa unei strategii clare în 
acest scop mersul agriculturii 
este tot mai îngrijorător. Dacă în 
vreme ce era ministru al 
Agriculturii și Alimentației, dl 
Valeriu Tabără aprecia că pentru

Nicoiae TlRCOB
(Continuare în pag. 2)
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Pentru animalele lui Vlad Bălan Ștefan, din Sălașu de Sus, cocenii 
de porumb prind bine la iarnă.

Foto: Traian MÂNU

La Centru! de Sănătate Hia
Intenții de organizare a 

cabinetelor medicilor de familie
Primii pași ai reformei în 

domeniul sănătății au fost făcuți 
cu câtva timp în urmă. Dar s-a 
pornit cu pași mărunți, iar 
termenele stabilite inițial pentru 
aplicarea noului sistem de 
asigurări sociale de sănătate și 
introducerea instituției medicului 
de familie s-au tot prelungit. Mai 
mult decât atât, unii cetățeni nu 
au înțeles nici până astăzi modul 
de funcționare a sistemului și rolul 
medicului de familie, deși aceste 
chestiuni au fost mult mediatizate.

intr-o recentă documentare 
efectuată în comuna Ilia, din 
spusele dlui dr. Aristide Preja, 
directorul Centrului de Sănătate, 
am aflat că necunoașterea noului 
sistem încă persistă pe raza 
centrului de comună, unde 
populația este îmbătrânită, 
înțelegând în mod eronat unele 
aspecte. "Sunt oameni care cred 
că medicul de familie este obligat 

să asigure asistența medicală 
pacienților înscriși pe liste 24 de 
ore din 24. Aceasta este o mare 
greșeală! Medicul de familie are 
un program stabilit, pe durata 
căruia acordă asistența 
medicală. In afara acestui pro
gram, pacientul care se simte 
rău trebuie să apeleze la 
serviciile de urgență. Aș dori să 
mai adaug că medicul mai 
presus de toate este om, că are 
dreptul la o viață privată și la 
odihnă, nefiind sclavul 
pacientului", mărturisea dl direc
tor.

Cu siguranță că medicii de 
familie au încercat din răsputeri 
să-și lămurească pacienții. însă 
la cei din satele îndepărtate 
informațiile ajung greoi, iar 
explicațiile își mai pierd din

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 2)

Paraschivu
Diminuarea evaziunii fiscale-sursă de 

venit la bugetul primăriei
Astăzi este ziua Sfintei 

Cuvioase Paraschiva pe 
care credincioșii o 
sărbătoresc cu evlavie și 
recunoștință.

Celor care îi poartă 
numele le adresăm un 
sincer “La multi ani!” 

g WEST BANK~ 
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480

Fax234483
Acordă dobânzi atractive la 

depozitele in lei 
persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 45% 
X la 90 de zile - 47%

Dialogul purtat cu dl Petre Itul, 
primar, și dna Barbara Varga, 
secretar, în cadrul primăriei Sălașu 
de Sus, a gravitat în jurul 
problemelor legate de admi
nistrarea mai judicioasă a 
localității. în perspectiva unei 
autonomii financiare reale la 
nivelul primăriilor, Primăria din 
Sălașul de Sus va fi defavorizată. 
Cel puțin aceasta este opinia 
primarului localității, care ne-a 
declarat: "Comuna nu are pe 
teritoriul ei operatori economici de 
anvergură. Prelevările de taxe și 
impozite de la micii întreprinzători 
care au afaceri în zonă nu 
acoperă, valoric, decât maximum 
jumătate dintr-un minim necesar 
al bugetului comunei. în con
secință, în cazul comunei noastre, 
autonomia financiară nu va aduce 
și dispariția defalcărilor de fonduri 
de la bugetul de stat".

D-na Varga este de părere că 
fondurile pe care primăria le poate 
preleva de la agenții economici din 
zonă ar putea fi mult mai mari 

dacă primarul ar avea drept de 
control asupra modului de formare 
și al nivelului impozitelor declarate 
de întreprinzători: “Evaziunea 
fiscală este în floare, lucru 
încurajat și de faptul că privatizați 
își pot stabili impozitele printr-o 
simplă declarație, fără ca primăria 
să poată verifica corectitudinea ei. 
Suntem toți aici și știm că sunt 
afaceri în zonă care au venituri de 
câteva zeci de milioane pe zi, 
impozitul plătit de intreprinzător, 
conform propriei declarații, 
nedepășind un milion de lei lunar. 
Unele declarații de impozitare sunt 
de-a dreptul hazlii. Cum vi se pare 
când un virșlar, ce în fiecare zi 
merge la piață cu producția lui de 
virșli, declară că produce pe an 
echivalentul cărnii de pe două oi. E 
deja prea mult I”, ne spune dna 
Varga.

In comună există în funcțiune 
40 de afaceri, din care cca. 
jumătate o reprezintă asociațiile 
familiale. Peste 90 la sută din 
întreprinzători fac comerț. Din cele 

declarate de interlocutori am 
reținut că piața ar cere anumite 
servicii, gen coafură, frizerie, 
croitorie, dar nimeni nu a 
intenționat până acum să în
ființeze firme cu acest profil. Se 
pun mari speranțe dezvoltării de 
afaceri în domeniul turismului în 
zonă. Vecinătatea Parcului 
Național Retezat și a unui Parc 
de Vânătoare fac regiunea 
deosebit de atractivă. Există deja 
patru familii care fac demersurile 
de înscriere a gospodăriilor lor în 
circuitul turistic național. Numărul 
familiilor care ar putea asigura 
servicii de turism la un nivel 
acceptabil se ridică la peste 15. 
De îndată ce titlurile de pro
prietate vor fi înmânate, va f. 
posibilă vânzarea terenurilor și 
construirea de obiective cu 
caracter turistic în zonă. Există 
deja un investitor italian interesat 
de construirea unui sat de 
vacanță și a unui sanatoriu între 
localitățile Nucșoara și Cârnic.

A. SĂLĂGEAN
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Să fie ultima șansă?
z

(Urmare din pag. 1)

speranță că pentru 1999 ni se 
va eșalona plata datoriei 
externe. Șl e bine. De unde am 
fl luat 2,2 miliarde de lei cât ar 
trebui să rambursăm la anul din 
plata datoriei externe „la zi” de 
8 miliarde de lei?

Mulțumit de rezultatele 
vizitei sale în SUA și încrezător 
în sprijinul promis de FMI și 
BM, premierul s-a întors în țară 
decis să ia neîntârziat măsurile 
care se impun și pe care le-a 
afișat și în fața interlocutorilor 
săi. Până !a 31 octombrie a.c. 
va trebui definitivată schița 
proiectului de buget pe anul 
1999; Ministerul Finanțelor va 
lua măsuri de restructurare a 
propriului organism și de 
relaxare (nu relansare) a 
sistemului fiscal; se va trece la 
reorganizare structurală în 
Ministerul Privatizării și la FPS; 
se va impulsiona restructurarea 
regiilor autonome și închiderea 
unor întreprinderi cu pierderi 
mari, care produc pe stoc și 
consumă salarii de la buget.

Reprezentanții FMI și BM I- 
au crezut pe Radu Vasile că va 
lua asemenea măsuri, că 
România se află în ceasul al 12- 
lea și că actualul Guvern este 
ultima șansă de redresare a 
țării, ultima șansă acordată de 
organismele internaționale și 
ne-au promis sprijin. Mai 
trebuie ca aceste imperative să 
fie înțelese și susținute și de 
către partidele politice, 
deopotrivă de la putere și din 
opoziție, precum și de sindicate 
și împreună să acționeze 

Intenții de organizare
(Urmare din pag. 1)

conținut, ajungând inexacte la 
urechea cetățenilor.

La data vizitei noastre, Centrul 
de Sănătate Ilia se afla în faza de 
organizare a viitoarelor cabinete 
ale medicilor de familie. în ideea 
de a amenaja cabinete medicilor 
de familie, Direcția sanitară a cerut 
o situație a tuturor clădirilor în care 
funcționează dispensarele, cu 
privire la suprafață, anul de 
construcție și starea în care se află 
imobilele. Fără a face comentarii, 
redăm situația incertă în care se 
găsesc majoritatea instituțiilor 
sanitare de pe raza centrului de 
comună. Așadar, în Ilia, pe lângă 
clădirea actuală a Centrului de 
Sănătate (policlinica veche), mai 
există o altă clădire care inițial era 
destinată numai localității și în 
care funcționa un dispensar uman 
și un cabinet stomatologic. O 
problemă aparte se semnalează 
la Gurasada, unde dispensarul
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yu TVR 1

I

9.05 D.a. (r)9.30 TVRCluj- 
Napoca 10.00 Lumină din 
lumină. 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Simba, regele Leu (d.a)
17.30 Medicina pentru toți 
(mag.) 18.10 Hollyoaks (s, ep. 
143) 18.35 Stăpânul lumii 
(d.a) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 322) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.25 Fotbal Preliminariile 
CE: Ungaria-România (d, 
Budapesta) 23.20 Jurnalul 
de noapte

.TVR 2
8.25 Pelerinaje (r) 9.00 

Teleenciclopedia (r) 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 
Comorile lumii (do/r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset 

^Beach (s/r) 12.45 Doar o 

pentru valorificarea spri
jinului acordat, în interesul 
general, al țării.

Din păcate, după circa 10 
zile de la vizita premierului în 
SUA și aproape de jumătatea 
lunii octombrie, nu s-a 
mișcat aproape nimic. Mai 
mult, sindicatele au și 
anunțat măsuri dure de pro
test dacă starea socială a 
salariaților se va înrăutăți. Iar 
partidele, de la putere și din 
opoziție, nu dau semne că ar 
dori să sprijine Guvernul, 
care, iată, nu îndrăznește să 
treacă la măsuri energice, să- 
și asume riscul impopulari
tății și predării ștafetei cu 
mulțumirea de a fi scos țara 
din haos și decădere.

Premierul și-a asumat o 
sarcină extraordinară. Cu 
atât mai grea cu cât a fost 
prezentată celor mai abilitați 
reprezentanți ai finanțelor 
mondiale, care ne-au promis 
sprijin, și nu acasă, unde 
lumea s-a cam obișnuit cu 
promisiunile neonorate. Or, 
dacă Radu Vasile nu va lua 
taurul de coarne și va tot 
amâna concretizarea 
măsurilor pe care și le-a 
asumat, s-ar putea ca și 
această ultimă șansă, pe care 
o invocă frecvent, să fie 
irosită. Iar răspunderea, 
uriașă într-o asemenea 
situație, va apăsa în primul 
rând pe umerii săi. E cazul 
acțiunii concrete, ferme, 
dinamice. Nu mai este timp 
de așteptare.

funcționa într-o casă, iar acum 
se încearcă mutarea acestuia 
în clădirea fostului CAP. La 
Burjuc, asistența medicală se 
asigură într-una din sălile școlii. 
La Dobra, dispensarul 
funcționează în incinta clădirii 
Primăriei, dar care a fost 
construită pe terenul aparținând 
Direcției Sanitare. In satele 
Bătrâna și Almaș Săliște, 
clădirile în care își desfășurau 
activitatea cadrele medicșle 
sunt acum degradate.

O dată ce cabinetele 
medicilor de familie vor fi bine 
individualizate, la amenajarea 
acestora medicul trebuie să 
dea dovadă de preocupare. 
“Cabinetul medical reprezintă o 
a doua casă, este locul unde 
medicul își petrece o bună parte 
din timp. Tocmai de aceea, el 
are datoria de a-l amenaja cu 
gust și de a păstra mereu 
curățenia și prospețimea", 
afirma dl dr. Aristide Preja.

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 D.a. 16.00 
Țiganca (s, ep. 9) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
19.00 Știri bancare și. 
bursiere 20.10 Natacha (s, 
ep. 56) 22.00 O inimă de copil 
(dramă SUA ’94)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s) 11.10 Cezar și Cleopatra 
(f/r) 13.00 Constelația Ci
nema (r) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 90) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 103) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 20) 18.00 
Decepții (s, ep. 57) 19.30 
Marius Tucă Show 21.4)0 
Suspiciuni (thriller SUA 
1994) 22.55 Agenția de presă
23.30 Prezentul simplu. 
Realizator Dana Deac 0.30 
Vedeta în papuci

(Urmare din pag. 1)

relansarea și refacerea poten
țialului distrus ăl agriculturii erau 
necesare circa 20 de mii de 
miliarde lei, evident că acum nici 
dublul acestei sume nu mai 
satisface nevoile reale, având în 
vedere că starea de cădere a 
acestui sector s-a amplificat an de 
an.

Vorbind despre nevoile buge
tare pentru anul 1999, actualul 
ministru al Agriculturii și Alimen
tației, dl Dinu Gavrilescu (despre 
care și unii specialiști din branșă 
afirmă că este un fel de ministru 
al florei spontane), spunea că 
acestea s-ar situa undeva la 14 mii 
de miliarde lei, dar nu există nici o 
șansă ca suma respectivă să fie 
alocată, austeritatea punând 
amprente grave pe economie și pe 
viața românilor de rând.

Cu toate că specialiștii în 
materie apreciază că România, în

Ai 6 rate!
Acum ajungi mai ușor.

DIAl€I» AUTORIZAT COHHtl «BM OCALtH AUTORIZAT CONHBW G1M DCAltH AurOH'ZAT COHNC> OSU

... să-ți iei un telefon mobil. îl iei în rate!

la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită la orice tip de abonament CONNEX GSM.

Sună bine. Pentru tine,

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

HUNEDOARA
Bd. Dacia nr.37, 
Bl.47, Parter 
tel. 054-723 139

De acum, prin CONNEX GSM, ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART si poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate lunare, avansul fiind de numai 89$*. în plus, până

DEVA BRAD ORĂȘTIE
Bd. Decebal, bl. R, Str. Tudor B-dul Eroilor,
parter Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter
tel. 054-211 216 tel. 054-770013 tel. 054-247 540
* nu include T.V.A

0CONNEX

PRO TV .
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Gesturi însemnate 
(s.ep. 6) 11.45 Pensacola - 
forța de elită (s/r) 12.30 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea 
mea, cultura (r) 14.20
Urmărire generală (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit 11.00 
Gesturi însemnate (s, ep. 6)
11.45 Pensacola - forța de 
elită (s/r) 12.30 Fiica
oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea 
mea, cultura (r) 14.20 
Urmărire generală (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 136) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Mission of Love (dramă Italia/ 
SUA 1992, p. I) 22.25 Știrile 
PRO TV 22.30 Chestiunea 
zilei 22.35 Nebun după tine 
(s, ep. 6) 23.00 Știrile PRO TV

Una în declarații
/

și alta în fapte
cadrul Europei, dispune de un 
potențial agricol după cel al 
Franței, sub aspectul rezultatelor 
ne găsim pe un loc de nimeni 
invidiat acum. O asemenea 
situație este, firește, determinată 
și de modul cum se subven
ționează sau nu agricultura. Dar 
în situația când actualul premier 
găsește că altele sunt acum 
prioritățile, abandonând agri
cultura, se înțelege că în bugetul 
pe anul 1999 nu se vor găsi banii 
necesari revigorării cât de cât a 
producției, importurile rămânând o 
sursă apreciabilă pentru aco
perirea nevoilor de hrană, ca și 
până în acest an. Nesiguranța 
valorificării producției, în special a 
celei de cereale (cauza con- 
stituind-o distrugerea cu preme-

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a. 

(r) 9.30 Guadalupe (s/r)
10.15 Seriale (r) 11.25 Ca la 
mama Acasă (r) 11.30 
Dragoste și putere (s/r)
12.15 Misterioasa doamnă 
(s/r) 13.00 Cinema Paradis 
(f/r) 15.00 Guadalupe (s) 
16.00 Te iubesc (s) 16.30 Din 
toată inima (s) 17.30 Uneori 
avem aripi (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s); • Concurs 19.25 
D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Prizonierul 
din Zenda (parodie SUA ’79)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(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) 17.15 1999 (s, ep. 50) 

ditare a sectorului zootehnic), își 
găsește expresie concretă în 
sutele de mii de ha ce rămân 
necultivate, în stadiul total 
nesatisfăcător în care se găsesc 
lucrările agricole din această 
toamnă, fiind cât se poate de 
vizibilă starea de incertitudine în 
car.e se află proprietarii de 
pământ și producătorii agricoli. 
Faptul că nici acum nu s-a 
încheiat aplicarea Legii 18/1991, 
iar abordarea Legii 169/1998 
creează dificultăți inimaginabile, 
solicitându-se dreptul de 
proprietate pentru o suprafață ce 
depășește cu sute de mii de ha 
pe cea existentă, va bulversa și 
mai mult stabilitatea agriculturii 
românești în acest sfârșit și 
început de mileniu.

18.00 Călătorii în lump 
paralele (s) 19.00 Știri 
1'9.45 Meșterul casei (s)
20.15 Un alt început (s)
21.15 Glasul inimii (f.a. 
SUA 1983) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 09.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 09.15-10.05 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale

ANTENA 1-LEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r)

Miercuri, 14 octombrie

2 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Surpriza pe care v-au pregătit-o 
rudele vă va face foarte multă 
plăcere. Este cazul să vă preocupați 
de reînnodarea unei vechi prietenii. 
Aveți un coleg care dă multe sfaturi 
și de multe ori trebuie să 
recunoașteți că are dreptate în ceea 
ce spune.

Z> TAUR 
(21.IV - 21.V)

Vă tentează propunerea pe care 
v-a'făcut-o un mai vechi partener de 
afaceri. Este recomandabil ca de 
data aceasta să vă luați măsuri de 
precauție. Primiți o veste care vă 
îngrijorează. încercați să ieșiți din 
izolare, căutându-i pe cel dragi.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Unii dintre colaboratori vă 
consideră vinovat de eșuarea unui 
plan. Oricâte explicații le dați, nu reușiți 
să-l convingeți că nu au dreptate. 
Atenție la propunerea pe care v-o face 
un coleg; el urmărește în primul rând 
propriile interese.

□ RAC 
(22.VI - 22.VII)

Aveți toate motivele să fiți mulțumit 
de propria persoană, deoarece ați știut 
să vă fixați cu multă dibăcie 
obiectivele. Entuziasmul și buna 
dispoziție care vă domină vă 
îndeamnă să frecventați locurile unde 
puteți întâlni mulți oameni și chiar să 
vă îndrăgostiți.

3 LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Relația cu partenerul cunoaște o 
perioadă de fericire, așa că aveți 
toate motivele să fiți bucuros că ați 
găsit o persoană care vă acceptă cu 
toate slăbiciunile dv. Cineva apropiat 
încearcă să vă imite în tot ce faceți, 
ceea ce nu vă convine.
O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Ați vrea să vă odihniți și să nu fiți 
deranjat nici de telefoane, nici de 
vizitatori. Ați făcut observații critice 
unui cunoscut și acum multe 
persoane s-au supărat pe dv. 
Atmosfera încordată din cercul dv. de 
prieteni vă dă de gândit.
O BALANȚĂ 
(22.IX ■ 22.X) ’

Aveți toate șansele să cunoașteți 
o persoană care vă va domina 
gândurile și sufletul. înainte de a vă 
lansa în achiziții costisitoare, este 
bine să vă verificați situația 
financiară. Mai indicat ar fi să faceți 
economii pentru perioada următoare.

□ SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Nu-i obligați pe colaboratorii dv. 
să lucreze mai repede. Mulți dintre ei 
vă vor părăsi și veți rămâne singur. 
Sunteți învinuit de câteva persoane 
că ați făcut promisiuni și acum nu vă 
țineți de cuvânt, ceea ce nu vă cade 
prea bine.
□ SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Prietenii dv. vă apreciază pentru 
• faptul că știți să vă înțelegeți semenii 
și să le redați optimismul atunci când 
se află în impas. Acceptați 
propunerea de împăcare a unui 
coleg, chiar dacă el este cel vinovat 
de înfrângerea pe care ati avut-o.
O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Armonia din relația cu partenerul 
dv. vă ajută să rezolvați o problemă 
complicată din activitatea dv. 
profesională. Colegii vă admiră 
puterea de muncă. Sunteți mândru 
de ceea ce ați realizat, chiar dacă 
unii dintre șefi nu vă apreciază.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu dați importanță zvonurilor! Dv. 
știți adevărul și trebuie să dovediți că 
nu renunțați la principiile care v-au 
călăuzit până acum. Chiardacă primiți 
o veste care vă distruge echilibrul 
sufletesc, nu vă lăsați copleșit de 
tristețe.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Faptul că nu ați reușit să realizați 
tot ce v-ați propus nu înseamnă să 
abandonați lupta. Dar în rezolvarea 
unei probleme nu este suficient 
entuziasmul dv., trebuie să consultați 
și alți cunoscuți. O persoană 
atrăgătoare vă va acorda un interes 
special, fiți însă rezervat...
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Astă seară, !a Budapesta

0 nouă încercare pentru tricolorii noștri
Astă seară, la Budapesta, de la ora 21,30, reprezentativa 

noastră de fotbal va susține al treilea meci din grupa a VIl-a a 
preliminariilor CE, în compania Ungariei. Ambele tabere 
acordă o deosebită atenție acestei partide foarte importantă 
pentru configurația clasamentului, dar și de mare orgoliu, 
după atâția ani, în care cele 2 echipe nu s-au mai întâlnit. E 
drept că altele sunt datele partidei de azi, față de acum 17 
ani când a avut loc ultimul meci între cele două repre
zentative: România, după participările la Campionatele 
Mondiale și Europene,a câștigat o bogată experiență com- 
petițională, prezentând o formație omogenă, bine apreciată 
pe plan mondial. Deși fără Adrian llie și R. Niculescu, 
formația noastră are șansele de partea ei.

Tricolorii abordează și întâlnirea de astă seară cu un moral 
bun, ridicat și de frumoasa victorie la Porto, apreciată chiar și 
de adversari, lată câteva declarații după meciul cu Portugalia 
(care le-am dori din toată inima să le putem insera și astă 
seară, la sfârșitul meciului Ungaria - România):

Dorinei Munteanu: 
“în clipa când mă pregă
team să execut lovitura, 
m-am gândit la Gică 
Hagi, la golul lui senza
țional din finalul meciului 
cu Bilbao. Era ultima 
noastră șansă și, ca și 
Gică de altfel, am pus 
totul în acel șut - și furie, 
și speranță și deznă
dejde - și mulțumesc lui 
Dumnezeu, mi-a reușit. 
Este cel mai frumos gol 
din viața mea."

Laurențiu Roșu: “în 
faza în care am fost eli
minat, nici gând să faul

tez. Am alunecat înainte 
și din cauza inerției pe 
terenul ud, m-am lovit in
voluntar de jucătorul 
portughez.”

Bogdan Stelea: “Mă 
bucur nespus că am 
apărat acel penalty. Am 
știut că pot să-l parez 
fiindcă la ultimele antre
namente am scos ase
menea multe lovituri de 
la 11 metri, executate 
extrem de puternic de 
Moldovan, Gică Popes
cu sau Gâlcă.”

Victor Baia: “Dacă

nu atingeam mingea 
la șutul lui Popescu, ar 
fi fost 1-0 pentru Româ
nia încă din prima re
priză. Se ducea ca o 
ghiulea exact sub bară."

Humberto Coelho: 
“Am avut și neșansă, și 
la penalty și la lovitura 
de cap cu pământul 
din repriza secundă a 
lui Pinto, când Stelea a 
scos miraculos. Dar 
nu-i mai puțin adevărat 
că România s-a 
dovedit o mare echipă 
chiar și fără Hagi sau 
Adrian llie. Vă felicit!”

CLASAMENTE
GRUPA A VII A

(în preliminariile “Euro 2000”)
Portugalia România 0-1
Azerbaidjan Ungaria 0-4
Liechtenstein Slovacia 0-4

1. ROMÂNIA 2 2 0 0 8-0 6
2. SLOVACIA 2 2 0 0 7-0 6
3. UNGARIA 2 1 0 1 5-3 3!
4. PORTUGALIA 2 1 0 1 3-2 3
5. AZERBAIDJAN 2 0 0 2 0-7 0
6. LIECHTENSTEIN 2 0 0 2 0-11 0

Azi, 14 octombrie, se desfășoară meciurile: Slovacia -
Portugalia, Ungaria România, Liechtenstein -
Azerbaidjan.

LA TINERET
z

GRUPA A VII-A
S-au jucat până acum: Ungaria - Portugalia 0-3; 

Slovacia - Azerbaidjan 2-1; Portugalia - România 1-1; 
Azerbaidjan - Ungaria 2-1

1998: Ungaria - România și Slovacia - Portugalia.

1. PORTUGALIA 2 1 1 0 4-1 4

2. SLOVACIA 1 1 0 0 2-1 3
3. AZERBAIDJAN 2 1 0 1 3-3 3
4. ROMÂNIA 1 0 1 0 1-1 1
5. UNGARIA 2 0 0 2 1-5 0

Următoarele meciuri s-•au disputat ieri, 13 octombrie

lași - Poiana Câmpina 4-0; Rulmentul Alexandria -

CLASAMENTELE JUNIORILOR
JUNIORI Al

1.CORVINUL 4 4 0 0 36-1 12
2.START DEVA 4 2 1 1 17-8 7
3.VICT. CĂLAN 4 2 1 1 8-15 7
4. JIUL PETR. 4 2 0 2 11-7 6
5. CIF ALIMAN 4 1 0 3 5-20 3
6. VEGA DEVA 4 0 0 4 2-28 0

JUNIORI Bl
1. CORVINUL 4 4 0 0 37-0 12
2. JIUL 4 4 0 0 25-2 12
3. START DEVA 4 1 1 2 9-15 4
4. VICT. CĂLAN 4 1 1 2 6-19 4
5. CIF ALIMAN BRAD 4 1 0 3 4-21 3
6. VEGA DEVA 4 0 0 4 1-25 0

JUNIORI C - VALEA MUREȘULUI
1. DACIA ORĂȘTIE 4 3 0 1 19-2 9
2. CORVINUL 4 3 0 1 15-3 9
3. SPORTING SIM. 3 2 0 1 19-4 6
4. M. CERTEJ 3 2 0 1 9-3 6
5. AURUL BRAD 4 1 0 3 6-19 3
6. CSS HUNEDOARA 3 1 0 2 4-13 3
7. VEGA DEVA 3 0 0 0 2-30 0

JUNIORI- VALEA JIULUI
1. JIUL 3 2 1 0 18-3 7
2. PAROȘENI-VULC. 3 2 1 0 9-3 7
3. PARÂNGUL L. 3 2 0 1 7-3 6
4. M. LUPENI 3 1 0 2 2-8 0
5. MIN. URICANI 4 0 0 4 3-22 0

k >

Tractorul Bv. 1-0; Rocar Buc. - Sportul Stud. 2-3;
FC Brașov - Petrolul Moinești 4-1; Dacia Brăila -
Nitramonia Făgăraș 1-0.

i “
Rezultatele etapei a 11-a: 

Cimentul Fieni - Chindia Târgo- 
viște 1-0; Precizia Săcele - Glo
ria Buzău 4-0; Laminorul Roman 
- Metrom Brașov 2-0; Politehnica

Demonstrație de culturism

ANI DE ANTRENAMENT PENTRU
MINUTE DE TRIUMF

în premieră pentru municipiul Deva, 
sâmbătă, sala mare a Casei de Cultură a 
fost gazda unei interesante demonstrații 
de culturism. Organizată de Valentin Gută 
de la Clubul Body Building Deva, demon
strația a fost susținută chiar de cei mai în 
măsură să o facă, anume de vârfurile 
culturismului românesc. Astfel, au fost 
prezenți pe scena Casei de Cultură: 
Petru Ciorbă (CFR lași), medaliat cu 
bronz la Campionatul European din 1996, 
campion balcanic și multiplu campion 
național, Costel Tarcea (Farul 
Constanța), campion balcanic, multiplu 
campion național, Florin Uceanu 
(Metrorex București), multiplu campion 
național, maestru al sportului, loan Orion 
(CSS 5 București), Silviu Breahnă 
(Metrorex București), Mircea Mureșan 
(Aurul Baia Mare), precum și trei spor
tive: Herta Doboș (Postăvarul Body 
Building Brașov), Brlghitta Molș (Unio 
Satu Mare) și Mihaela lonescu (Clubul 
Național Fitness București).

Toți sportivii au făcut o bună pro
pagandă culturismului, sport care are ca 
scop dezvoltarea, prin exerciții specifice 
și a unei alimentații calorice, a unui corp 
armonios și puternic. Culturismul este mai 
mult decât un sport, fiind un adevărat stil 
de viață, unul dintre cele mai sănătoase 
cu putință. Demonstrația s-a dorit o invi
tație <te a urma acest stil de viață și 
credem că pe moment imaginea spor
tivilor i-a convins pe mulți. Dar apoi gân- 
dindu-se la anii de antrenament necesari 
pentru câteva minute de triumf credem 
că mulți vor renunța înainte de a începe.

Toate au fost bune și frumoase chiar 
spectaculoase la demonstrația de cultu
rism. O singură nedumerire am avut în 
urma spectacolului: masiva prezență a 
gardienilor de la Național Protguard a 
avut rolul de a-i proteja pe uriașii sportivi 
de isteria admiratorilor sau au fost doar 
în calitate de sponsori?!

C. MARINUȚ

Participant la demonstrații, alături de organizatori
Foto: Traian MÂNU

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Sportul - Precizia; Chindia - Lami
norul; Metrom - Rocar; Nitramonia - Cimentul; Tractorul 
- Dacia Brăila; Petr. Moinești - Rulmentul; Gl. Buzău - 
"Poli" lași; Poiana - Midia; Dunărea Galați - FC Brașov.

1. FC BRAȘOV 11 8 2 1 24-6 26
2. POLI IAȘI 11 6 2 3 18-11 20
3. PETR. MOINEȘTI 11 6 2 3 19-13 20
4. PREC. SĂCELE 11 6 1 4 20-14 19
5. ROCAR BUC. 11 6 1 4 20-17 19
6. CIMENTUL FIENI 11 5 4 2 15-13 19
7. CHINDIA TÂRGOV 11 5 2 4 18-11 17
8. R. ALEXANDRIA 11 5 2 4 12-7 17
9. MIDIA NĂVODARI 11 5 2 4 20-16 17
10. LAMIN. ROMAN 11 5 1 5 13-15 16
11. SPORTUL STUD 11 5 0 6 12-15 15
12. POL CÂMPINA 11 4 3 4 11-14 15
13. TR. BRAȘOV 11 5 0 6 13-18 15
14. METROM BV. 11 4 1 6 13-12 13
15. GLORIA BUZĂU 11 3 2 6 11-15 11
16. NITRAM. FĂG. 11 3 1 7 7-19 10
17. DUN. GALAȚI 11 2 2 7 11-23 8
18. DACIA BRĂILA 11 1 2 8 4-22 5

I JUNIORI
Rezultatele etapei a 9-a din 11.X.1998: 

Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa 1-8 
Parângul Lonea - Min. Bărbăteni (nedisputat) 
Min. Ghelari - CIF Aliman Brad 1-2
FC Daeia Orăștie - Victoria '90 Călan 3-0
Min. Teliuc - Constructorul Hd 1-1
FC Paroș. Vulcan - CFR Marmosim Simeria 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare nr. 10 din 18 octombrie:
Min. Bărbăteni - Metalul Crișcior 
CIF Aliman - Parângul Lonea 
Victoria Călan - Min. Ghelari 
Constructorul Hd - Dacia Orăștie 
CFR Marmosim - Min. Teliuc
Min. Aninoasa și FC Paroșeni Vulcan stau.

1.FC PAROȘENI 8 8 0 0 40-4 24
2. DACIA ORĂȘTIE 7 6 0 1 35-7 18
3. MIN. BĂRBĂTENI 8 5 1 2 26-19 15
4. M. ANINOASA 9 4 1 4 25-30 13
5. CFR MARMOSIM 7 4 1 2 37-10 12
6. PARÂNGUL L. 6 3 1 2 28-10 10
7. VICT. CĂLAN 8 3 2 3 19-11 10
8. MIN. TELIUC 8 3 1 4 18-23 10
9. CONSTR. HD. 7 2 3 2 15-13 9
10. MIN. GHELARI 7 1 0 6 29-34 3
11. CIF ALIMAN BRAD 8 1 0 7 3-54 3
12. MET. CRIȘCIOR 7 0 0 7 3-63 0

Pe lângă goluri, gazdele au avut ș 
patru bare

Casino Ilia - 
Gloria Ceoasiu 

4-C (3-0)
Timpul excelent pentru fotbal și poziția de 

lideri ai clasamentului ocupată de oaspeți 
au atras în tribunele stadionului din Ilia un 
numeros public. Astfel, stimulați direct de 
spectatori și indirect de victoria tricolorilor de 
la Porto,, jucătorii celor două echipe au oferit 
o partidă frumoasă cu numeroase faze de 
poartă disputată într-un deplin spirit de spor
tivitate.

După minutele de tatonare desfășurate 
sub semnul echilibrului, gazdele s-au instalat 
autoritar la cârma jocului atacând continuu 
careul oaspeților. Deși lideri ai clasamentului 
jucătorii oaspeți s-au limitat la o apărare aglo
merată și la firave zvâcniri pe contraatac. 
După ce în minutul 18 S. Popa a trimis în 
transversală din lovitură liberă directă de la 
marginea careului, în minutul 19 Roman a 
șutat surprinzător de la 35-40 metri și a des
chis scorul: 1-0. Cum golul s-a datorat mai 
mult gafei portarului Stredie decât forței ori 
preciziei șutului în minutul 25 portarul oas
peților a fost înlocuit de rezerva Bacrău. Dar 
fără ajutorul eficient al colegilor din apărare și 
portarul de rezervă s-a văzut nevoit să scoată 
de câteva ori mingea din plasă. în minutul 28 
după o frumoasă acțiune personală Sava a 
majorat diferența la 2-0. Apoi, în minutul 37, 
după o nouă bară a lui Lazăr, Toader a șutat 
din unghi și ajutat și de plonjonul întârziat al 
lui Bacrău a stabilit scorul la pauză: 3-0.

în repriza secundă ambele echipe au cam 
terminat resursele fizice astfel că mult timp s- 
a jucat de la egal la egal. Dar odată cu efec
tuarea mai multor schimbări jocul s-a mai 
înviorat. în minutul 75 noul intrat Potindeu a 
pătruns frumos pe centru dar șutul său de la 
18 metri a întâlnit stâlpul din dreapta al porții 
lui Bacrău. Apoi, în minutul 80, în urma unei 
faze cursive de atac Balica a pasat "printre” 
pentru Sava care a driblat portarul și a înscris 
cu călcâiul în poarta goală și 4-0. Ultima 
mare ocazie a partidei a fost semnată tot de 
un jucător de rezervă Gh. Dan care în minutul 
82 a șutat puternic de la 20 metri lateral 
stânga dar mingea a lovit transversala.

Partida a fost condusă de Andrei Torok la 
centru și Z. Gergely și K. Magyari - asistenți. 
Observator A.J.F.: Marian Dima.

Casino: Hui - Bulgar (59 Gh. Dan), Ra- 
ceu, Balica, Toader (54), Potindeu, - Roman, 
Lazăr, Murar, Șoancă - S. Popa (65 Drăgan), 
Sava (82 Dăscălescu).

Gloria: Stredie (25 Bacrău) - Nemeș (13 
Anaghi), Albu, Bolojan (46 Demeter) - An- 
cău, Olteanu, Buzatu, Stoica - Căpșuneanu, 
Dumitreasa, Achim (46 Moraru).

_______________________ Ciprian MARINUȚ■

r

CAMPIONATUL
JUDEȚEAN DE FOTBAL r

Rezultatele etapei a Vll-a din 11 
brie:
Santos Boz - Unirea Vețel
Casino Ilia - Gloria Geoagiu
Fotbal Start Deva - Poiana Ruscă Ghelari 
Energia Deva - Victoria Dobra

CLASAMENTUL

octom-

4-2
4- 0
5- 2
1-7.

1. VICT. DOBRA 6 5 0 1 22-6 15
2. RETEZATUL 6- 4 0 2 14-8 12
3. GL. GEOAGIU 6 4 0 2 14-13 12
4. CASINO ILIA 7 3 0 4 14-10 9
5. START DEVA 6 3 0 3 16-16 9
6. SANTOS BOZ 7 3 0 4 14-19 9
7. UN. VEȚEL 6 2 0 4 11-15 6
8. ENERGIA DV. 6 2 0 4 6-14 6
9. POIANA GHELARI 6 2 0 4 9-19 6

Jocul Unirea Vețel - Retezatul Hațeg s-a
omologat cu 3-0 în favoarea Retezatului Hațeg. 
Casino Ilia - Victoria Dobra s-a omologat cu 3-0 
pentru Victoria Dobra.

Etapa viitoare:
Retezatul Hațeg
Poiana Ruscă Ghelari
Gloria Geoagiu
Unirea Vețel 
Santos Boz stă.

Victoria Dobra
Energia Deva 
Fotbal Start Deva 
Casino Ilia
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Ca atâtea alte sectoare din 
agricultura țării, și cel de creștere 
a porcilor a cunoscut, după anul 
1989, decăderea și chiar 
desființarea. Puține unități de 
acest gen, fostele ISCIP-uri, au 

' rezistat și se află încă în 
: activitate. Este și cazul celei de 
I la Orăștie, numită azi 

SUINPROD. Despre soarta ei de 
azi și de mâine am discutat la 
sediul societății cu directorul său 
general, medicul veterinar loan 

. Jula, apreciat specialist, grație 
căruia SUINPROD Orăștie are 
evoluții pozitive, sensibil cres
cute, de la an la an.

- Funcționăm cu 15 la sută 
din capacitatea de creștere a 
complexului, dar cu activitate 
rentabilă, sublinia dl loan Jula. 
Avem în diferite stadii de creștere 
și îngrășare peste 17.200 capete 
de porcine. înregistrăm un spor 
mediu de creștere de 552 de 
grame cu 4,6 kilograme de 
concentrat la kilogramul viu aflat 
în creștere. Aceasta vorbește 
elocvent despre cantitatea și 
calitatea hranei asigurate 
porcilor, preocupare permanentă 
și responsabilă a colectivului 
nostru.

Interlocutor agreabil, dl loan 
Jula ne spune, fără falsă mo
destie, că activitatea de creștere 
și îngrășare a porcilor poate fi 
una rentabilă dacă o faci cu 
știință și conștiință. Dacă te 
organizezi în mod corespunzător ’ 
și reușești, eventual să dezvolți,

REDUCEREA IMPO
ZITULUI PENTRU 
ACTIVITATEA DE 

EXPORT
Senatul Românie! a adop

tat Proiectul de lege privind 
sprijinirea activității de 
export. Conform documen
tului, firmele care exportă 
diferite produse și realizează 
venituri în valută vor 
beneficia de reducerea cu 50 
ia sută a impozitului pe profit 
pentru această activitate.

De asemenea, statul va 
acorda subvenții la export, 
va finanța unele acțiuni de 
promovare a exporturilor, va 
promova anumite scutiri de 
taxe și reduceri de impozite, 
va sprijini exportul prin 
credite bancare. Să te ț!i de- 
acum export... 

în paralel, și alte activități 
complementare. Astfel, SUIN
PROD Orăștie a organizat, în 
ultimii ani, și un abator, în cate 
taie o treime din efectivul de 
porcine al unității, livrând carnea 
și nu porcul viu, ceea ce este 
mult mai rentabil. De asemenea, 
a inițiat un sector de bovine, 
ajuns în prezent la 220 de 
capete, cu tendințe de creștere,

SUINPROD Orăștie - o 
firmă rentabilă, 

atractivă la privatizare
care asigură societății, deocam
dată, necesarul de abatorizare.

în privința asigurării hranei 
animalelor, SUINPROD colabo
rează în mod avantajos pentru 
ambele părți cu FNC din 
apropiere. Dar are și 140 hectare 
de teren vegetal, lucrat în arendă, 
de unde își asigură bună parte 
din materia primă necesară. în 
acest an a avut o producție bună 
de grâu, de peste 3000 de 
kilograme la hectar, a recoltat și 
orzoaică, și lucernă, va avea și 
ceva porumb, de pe 47 de 
hectare, 30 de hectare din cele 
77 cultivate fiind distruse complet 
de inundațiile din luna iunie a c. 
în plus, cumpără materie primă și 
de la alți producători.

- Am tras învățăminte din 

Ușile Domnești și Diaconești la Biserica Ortodoxă “Brad” din Petrila. 
Sculptor: Grecu Sîmu, Hațeg.

experiența proprie de acum 5-6 
ani și din experiența altora, și 
luăm an de an măsuri de 
asigurare a necesarului de hrană 
pentru creșterea și îngrășarea 
animalelor. Avem deja un stoc de 
2600 tone de cereale, însumând 
circa un miliard și jumătate de lei 
și vom mai achiziționa, până la 
sfârșitul anului, vreo 4000 tone de 
porumb, încât să dispunem fie

hrana animalelor până la recolta 
anului viitor.

Intrăm cu dl loan Jula și în 
perimetrul strict economic. Mai 
ales că SUINPROD Orăștie este 
înscrisă de către FPS în listele de 
privatizare prin negociere directă. 
Dacă nu i-ar atârna de picioare 
ca niște greutăți uriașe datoriile 
din primii 4-5 ani de după 1989, 
firma ar înregistra acum profit. Și 
așa are profit, însă el merge în 
contul datoriilor. La bănci, la 
bugetul statului, la asigurările 
sociale, la CONEL. Reținem că 
unitatea se află în graficul de 
reeșalonare a rambursării 
creditelor și dobânzilor la bânci. 
în acest an a dat 2,4 miliarde de 
lei, urmând ca în iunie 1999 să 
stingă orice datorie către bănci.

De asemenea, datoriile la 
buget sunt aproape rezolvate, 
prin compensare, iar cele 35 
de milioane restanță la CONEL 
sunt pe cale de a fi achitate. 
Obligații mai mari rămân de 
rezolvat la asigurările sociale, 
care vor fi diminuate tot mai 
mult chiar din prima lună a 
anului viitor.

Din 1996, SUINPROD 
Orăștie lucrează fără subvenții, 
fără credite, trăiește adică pe 
propriile picioare. Reușește să- 
și plătească salariații și 
furnizorii de materii prime, deși 
cu oarecare întârziere, își 
achită lunar și din datoriile 
anilor trecuți, dinaintea lui 
1996. Așa că, privită prin 
prisma privatizării, unitatea 
este atractivă. “Și vrem s-o 
facem mai atractivă, ne spune 
directorul său general, medicul 
veterinar loan Jula. Noi am 
înaintat la timp documentațiile 
solicitate de către FPS, a avut 
loc o primă rundă de negocieri, 
însă nu s-a prezentat nimeni, 
iar acum s-a anunțat o nouă 
rundă. Cine se va orienta spre 
SUINPROD Orăștie nu va 
avea decât de câștigat."

Așa este. Mai trebuie ca și 
FPS să adopte metodele 
adecvate de privatizare, să 
accepte acele măsuri și 
obiective care să-i atragă pe 
investitori, nu să-i dezarmeze 
din capul locului prin prețurile 
solicitate.

Haruri de artist sacrificate 
pe eșafodul mercantil 

a! tranziției
Cum vi s-ar părea să știți că 

lui Michelangelo sărăcia i-ar fi 
impus să sculpteze scări 
curente, sau că Dali, constrâns 
de jene financiare, s-ar fi apucat, 
între două capodopere, să 
picteze firme de hanuri ? Sună 
straniu să alipești unor nume 
egale cu talentul suprem 
manopere ale extremei banalități 
în lumea de artist. Acești corifei 
ai artei au avut șansa de a trăi 
într-o societate înnobilată cu 
puterea de a aprecia frumosul în 
artă până la bucuria de neegalat 
a achiziționării lui.

Vorbesc despre talente 
veritabile. Din păcate, artistul 
total, nesupus grijii pentru ziua 
de mâine, liber să dea curs 
arderii lui interioare, e produsul 
exclusiv al unor societăți ale 
bunului trai. România, din 
păcate, nu și-a rezolvat nici 
măcar o mică parte din- 
complexele economice. Viața 
artistului autohton pare un moft 
boem, cât timp oamenii mor prin 
spitale, producția scade, iar 
pensionarii sunt amenințați de 
sistarea drepturilor bănești. Arta 
românească pierde talente 
inestimabile, care sunt strivite 
sub corola de deșertăciune a 
mizeriei materiale.

L-am găsit meșterind un 
dulăpior. Muncă de tâmplar...

Membru al Cooperativei de 
Artă Populară și Meșteșuguri 
“Hațegana", dl Grecu Sîmu e 
mult mai mult decât un simplu 
tâmplar, fie el și cu vocație. Pe o 
posibilă carte de vizită, alături de 
numele de artist, cioplitor în 
lemn, s-ar mai putea adăuga, ca 
semnalment, îndrăgostit de arta 
populară românească. Parti
cipând la un mare număr de 
expoziții de artă populară, 
numele dlui Grecu a rămas, 
totuși, cel puțin pentru publicul 
larg, cvasianonim. Asta și din 
cauza intrării sub un con de 
umbră a popularului în artă, sub 
afluxul covârșitor al kitsch-ului 
care domină actuala etapă. Este 
și părerea dlui Grecu, care 
amintește, în completarea 
tabloului sumbru interpus în fața 
“producției'' artistice, și sărăcia 

pieței autohtone, care vrea, 
dar nu reușește, să achizi
ționeze opere de artă. Din 
mâna meșterului au ieșit, cu 
încântătoare fidelitate, chipu
rile cioplite ale unor mari figuri 
ale istoriei naționale, lăzi de 
zestre cu încrustații deosebite, 
străchini filigranate, lingurare. 
Practic, întreaga paletă de 
lucrări în lemn, cu specific 
popular românesc, se regă
sesc în opera cioplitorului de la 
Hațeg. Lemnul, în mâna dlui 
Grecu, prinde viață și valențe 
estetice deosebite, artistul 
având chemarea spre înalta 
valoare în artă.

La data când i-am trecut 
pragul micului atelier, artistul 
lucra, cum spuneam, la un 
dulap. Obligațiile financiare 
față de cooperativa mește
șugărească, care i-a pus la 
dispoziție spațiul și trei utilaje 
specifice, reprezintă minimum, 
un milion de lei pe lună. Costul 
materiei prime, al paluxului, al 
diluantului depășește și ele, 
binișor, un milion lunar. 
Principiul cererii și ofertei taie 
implacabil elanul creator al 
artistului. “Piața nu cere și nu 
are bani să plătească artă 
adevărată, ne spune dl Grecu. 
Când se întâmplă, e un 
fenomen extrem de limitat. Fac 
ce se cere ca să câștig un ban. 
Fac dulapuri, galerii pentru 
perdele și alte lucrări de 
tâmplărie, lăsând deoparte 
cioplitul pentru când va veni și 
vremea lui. Micile lucrări în 
lemn le fac preponderent 
pentru mine, pentru decorarea 
locuinței".

Ca artist cioplitor, dl Grecu 
se simte ignorat de autorități, 
chiar de cele cu responsabilități 
în cultură, organizarea unui Târg 
al Meșterilor Populari fiindu-i 
necunoscută până acum trei 
zile. “Ce să mai vorbim de sprijin 
material pentru a mă deplasa la 
o expoziție sau alta, când nici 
orgânizarea unor astfel de 
manifestări nu este anunțată din 
timp și eficient la nivelul nostru, 
al creatorilor", ne-a declarat, în 
încheiere, dl Grecu Sîmu.

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

Firme străine caută 
minereuri românești

Cu ceva timp în urmă, 
investitori străini din domeniul 
mineritului au venit la Regia 
Autonomă a Cuprului Deva, unde 
au discutat despre condițiile și 
posibilitățile de colaborare în 
privința exploatării minereurilor din 
zona de activitate a acesteia. 
Discuțiile s-au dovedit productive, 
în condițiile grele ale restructurării 
acestui sector primar al economiei 
românești, eficientizarea lui prin 
asociere cu firme străine 
interesate nu poate fi decât 
benefică. Drept urmare, s-a ajuns 
la înțelegerea constituirii a-douâ 
societăți mixte: una în zona Certej 
- Zlatna, iar cealaltă la Roșia 
Montană.

- Contrar unor zvonuri 
tendențioase, strecurate și în 
presă, pe melodia răsuflată că ne 
vindem țara, noi credem că ateste 
societăți mixte sunt un lucru foarte 
bun, declara de curând, în cadrul 
unei discuții, dl ing. Ionel Lazăr, 
directorul general al RAC Deva. 
Partenerii' străini, prin repre
zentanții lor din România, au 
deplasat oameni de specialitate în 
perimetrele miniere sus-men- 
ționate, care efectuează cercetări 
proprii, studii de fezabilitate, alte 
documentații, care să le dea 
măsura exactă a eficienței «au 
ineficienței unei implicări concrete 
în activitatea de exploatare. Fac 
totul cu banii lor. Mai mult, lucrează 

și cu unii muncitori de-ai noștri, 
care altminteri n-ar mai avea 
servicii. Noi doar le-am închiriat 
niște spații, pe care ei le-au 
mobilat, le-au dotat cu tehnică 
modernă de calcul, de 
cercetare, ba ne plătesc și chirie 
pe spații. Dacă rezultatele 
cercetărilor îi vor satisface pe 
investitorii străipi, atunci 
societățile mixte amintite, cărora 
li se va mai adăuga una, pentru 
zonele Moldova Nouă - Abrud, 
vor trece la activitatea de 
exploatare în cariere a 
minereurilor complexe din 
zonele respective.

Directorul general al RAC 
Deva crede că activitatea va fi 
benefică de ambele părți. Ii 
întărește această convingere 
însuși faptul că au dorit 
colaborarea și investesc sume 
importante în cercetarea 
proprie, documentațiile puse la 
dispoziție de către regie fiindu- 
le auxiliare. Iar când vor trece 
la exploatare o vor face cu 
utilaje și echipamente 
moderne, de mare randament. 
Vor acționa ca firme 
independente, nimeni nu le va 
subvenționa, vor lucra pe profit, 
în acest mod, activitatea regiei 
va fi ușurată, societățile 
menținând forță de muncă și nu 
disponibilizând, ceea ce regia, 
singură, n-ar putea face.

SECRE10MAATE 
IA “MECANICA” 

ORĂȘTIE
Am fost de multe ori la 

întreprinderea mecanică Orăștie și 
am scris pozitiv despre activitatea 
de aici. Avea un colectiv destoinic, 
realiza produse de mare valoare și 
calitate.

Azi, unitatea se află în dificul
tate. Producția a scăzut consi
derabil, marfa sa de bază nu mai 
are mare căutare, mulți salariați au 
intrat în șomaj.

Le înțelegem necazurile, greu
tățile, zbaterile pentru supraviețuire. 
Și am vrea să credem că firma va- 
trăi, că lucrurile vor intra în matcă 
normală, prin acest drum sinuos al 
tranziției la economia de piață. Dar 
nu înțelegem închiderea conducerii 
fabricii într-un turn de fildeș, 
ascunderea de ochii presei, refuzul 
de a ne primi la un dialog, ca 
întotdeauna sincer și deschis, pe 
problemele “la zi" ale unității, în 
dorința de a-i susține demersurile, 
oferindu-i, poate, un sprijin.

Săptămâna trecută, miercuri, 7 
octombrie, directorul general 
Troancă fiind în concediu, directorul 
adjunct Matei s-a dat foarte ocupat 
- prin secretară și portar - la 
rugămintea noastră de a ajunge 
până la înălțimea sa. Dincolo de 
faptul că ignoră libertatea presei și 
dreptul acesteia la informație, îl 
asigurăm pe directorul secretoman 
că nu presa are de pierdut din 
asemenea temeri și orgolii. Și nu a 
fost prima dată.

Cum și de unde ne finanțăm 
avantajos afacerile? (II) 

Împrumuturi nerambursabile 
ACORDATE PRIN PROGRAME PHARE

//. Programul ECOS/ 
OUVERTURE

SCOP: ECOS/OUVERTURE 
este un program de cooperare 
externă interregională al Comisiei 
Europene finanțând proiecte între 
comunitățile locale și regionale 
din UE și cele din Europa 
Centrală și de Est; prin valența sa 
tradițională, macro-proiect'e, 
programul urmărește cooperarea 
Est-Vest între parteneri cu 
experiență anterioară de lucru 
împreună pentru promovarea 
unor proiecte susceptibile de a 
deveni de anvergură în cadrul 
programelor PHARE naționale; 
prin micro-proiecte se urmărește 
creșterea capacităților locale și 
regionale în domeniul colaborării 
inter-regionale.

DURATA: 1997-1999;
FEDER (Fondul European de 
Dezvoltare Regională) va pune la 
dispoziție 17 milioane ECU, iar 
PHARE 6 milioane ECU pentru 
acest program.

CINE POATE BENEFICIA: 
sunt finanțate prin acest program 

proiectele înscrise în următoarele 
patru domenii de activitate:

-administrația locală și 
regională, dezvoltarea economică 
locală, politici și servicii urbane și 
regionale, mediul înconjurător și 
energia; partenerul principal 
trebuie să fie o autoritate locală 
dintr-un stat membru UE sau 
dintr-unul al Europei Centrale și 
de Est, alți parteneri putând fi 
Agențiile de Dezvoltare sau 
Camerele de Comerț; prin aceste 
organisme vor beneficia de 
finanțare întreprinzători care 
intenționează să desfășoare 
activitatea în regiuni afectate de 
declinul industrial cu prioritate 
fiind avută în vedere combaterea 
șomajului pe termen lung, 
integrarea ocupațională a tinerilor, 
dezvoltarea și transformarea 
structurală a zonelor rurale.

CONDIȚIILE DE FINAN
ȚARE: cofinanțarea UE este de 
80 la sută din bugetul proiectului, 
cu sume de 50.000-200.000 ECU 
per proiect, dar nu mai mult de 

100.000 ECU per partener, la 
macroproiecte, și 50.000 la 
microproiecte; sunt finanțate 
consilierea și expertiza, studiile 
de fezabilitate, vizite se studii și 
schimburi de experiență, 
procurarea de echipamente în 
scopuri demonstrative.

DEPUNEREA CERERI
LOR DE FINANȚARE: la data 
întocmirii studiului din care 
spicuim, pentru 1998 nu fusese 
stabilit un termen limită de 
predare a propunerilor de 
proiect; menționăm că durata 
de întocmire a macro- 
proiectelor este de 24 de luni, 
iar a microproiectelor între 12 și 
24 de luni.

ADRESE: pentru informații 
generale: Agenția de
Gestionare a Programului Ecos/ 
Ouverture, Consiliul Județean 
Timiș, bdul Revoluției, 17, 1900, 
Timișoara, Tel.:056-193674, 
persoana de contact: Leontina 
Tompea (va urma)
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Am devenit din nou nostalgici
Legile firii sunt simple: timpul 

trece neiertător, fără să ne între
be dacă am vrea să prelungim 
iluziile de o clipă. Și atunci ne mai 
rămâne candoarea prin amintire. 
Clipele care trec ne conservă în 
frânturile de timp și undeva, într- 
un col* pe suflet, rămân aducerile 
aminte. Eternizăm prin amintire 
clipe, visuri și speranțe. Și ne 
întoarcem, uneori, la un ieri omni
prezent, la o clipă închisă în aripa 
sufletului, la secunda topită în 
pălmile de gheață ale timpului.

La sfârșitul fiecărei vacanțe mari, 
elevii devin nostalgici. Soarele celor 
trei 'uni în care poți, deopotrivă, să 
râzi și să plângi, strălucește prin 
întunericul a ceea ce a fost. Este 
firesc să ne urmărească îndea-

"■ ' ' ,

De ce drog? Pentru cine 
drog? Pănd că nd drog?

S-a întrebat mult, dar s-au 
pus oare marile întrebări?

S-a spus mult, dar s-a rostit 
oare esențialul?

Drogul? I s-a spus flagel, i s- 
a spus infern de visuri, i s-a 
spus primejdie pentru specia u- 
mană. Practic, toată lumea știe că 
drogul transformă fizicul și psihi
cul, distruge relațiile de familie și 
de serviciu, subjugă ireversibil, 
macină sănătatea, aducându-și 
adepții în stare de epavă.

Cine cedează tentației dro
gurilor își pierde capul nu doar la 
propriu ci și la figurat.

încă de ia vârstele cele mai 
fragede, am luat cunoștință des
pre ceea ce este bine și ceea ce
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pjjicsw* 1 ?) Cherone (ex-Extreme). Născut la 
26 iulie 1969 in Malden / Massa- 
chussets Cherone a devenit cele
bru în anii '90 alături de trupa 
Extreme. Extreme, o trupă de 
rock-funk formată în 1985 în 
Boston, a reușit până la destră
marea din 1995 albumele Extreme 
(1989), Extreme II - Pornograffitti 
(1990), III Sides To Every Story 
(1992, dublu album) și Waiting For 
The Punchline (1994) și două 
prezențe în topul 10 de singles 
Billboard: excelenta baladă acus
tică More Than Words (No. 1 la
13.04.1991) și Hole Hearted (No. 4 
la 24.08.1991). După ce Nuno Be
ttencourt a dizolvat trupa pentru 
a începe o carieră solo, Cherone a 
încercat să cânte în diverse trupe

Iți ințoieg nemulțumirea, 
dezamăgirea și pesimismul. Tră
im aceeași durere. Un vecin a 
prins pe lac câteva rațe sălba
tice, le-a dus acasă și le-a tăiat 
aripile ca să nu poată zbura. La 
vremea pregătirii migrației, ber
zele și rândunelele au plecat, 
rațele vecinului fugeau neputin
cioase prin curte făcându-și 
vânt cu cioturi de aripă. Astfel 
mă simt acum. Sunt rățușca cea 
urâtă, o rățușcă sălbatică căreia 
i s-au tăiat aripile. 

alergam pentru a prinde un vis înde
lung așteptat. Este normal să fim 
nostalgici și să ne înfiorăm când 
florile certitudinii unor zile însorite 
răzbat prin întunerici

Rămân peste timp clipele petre
cute pe litoral, sub soarele prie
tenos și în tovărășia celor mai 
frumoase povești, stropite de lim
pezimea unor valuri unduite după 
cântecul pescărușilor. Nu pot fi 
date uitării clipele petrecute în 
împărăția Deltei sau pe cărările 
munților care înfruntă timpul! Indi
ferent că a fost marea, muntele 
sau casa de la țară, a fost fru
mos. Pentru că a fost libertate și 
fericire. Pentru că este vârsta 
noilor idealuri, a marilor aventuri, a 
poveștilor nemuritoare. Numai că 
indiferent cât de mare ar fi vacan

nu, inclusiv despre droguri. Care 
este oare explicația faptului că un 
procent însemnat al populației le 
consumă? Cei mai mulți cumpă
rători de droguri provin din rândul 
liceenilor, al studenților, în general 
al tinerilor. Cumpărarea se face de 
regulă în locuri publice unde tinerii 
se întâmplă să guste “deliciul dro
gurilor” cu sau fără voia lor, deoa
rece traficanții de droguri aleg 
cele mai derutante “ambalaje” 
pentru marfa lor clandestină.

Unele persoane ajung să le 
folosească fie din curiozitate, fie 
pentru că cei din anturajul lor o 
fac, pentru a nu fi considerați mai 
prejos decât alți membri ai “trupei” 
respective.

Și suntem mulți, poate prea 
mulți, dezamăgiți după obținerea 
unei diplome de studii superioare. 
Facultatea ne hrănește cu știință, 
teorii și speranțe... Când am 
terminat suntem aruncați pe piața 
muncii și rareori posturile sunt pe 
măsura speranțelor și pregătirii 
noastre.

Ce ne rămâne de făcut? Ori 
să ne consolăm ori să luptăm. 
Consolarea nu e bună, iar lupta 
pare a fi cu morile de vânt. Ori
cum am face greul nu-l putem 

ța mare, ea are și un sfârșit. Bine
înțeles, și de această dată, ea a 
venit mai.repede decât am fi 
vrut, dar ni se mai deschide o 
poartă; ne așteaptă acum alte 
mistere. Cu unele modificări în 
programa de învățământ, școala 
ni se promite mai plăcută. Even
tualele "efecte secundare" se 
vor vedea ceva mai târziu.

Vacanța mare este de acum, 
undeva, în urmă. Nu avem nici o 
îndoială, a fost frumos, dar școa
la ascunde în ea frumusețea de a 
descoperi, de a studia și de a 
lupta pentru împlinirea unui vis, 
născut poate într-o zi caniculară 
din vacanța bucuriei!

Manuela RUSU, 
elevă, Brad

Toxicomania a ajuns cel mai 
nou păcat care îi îngrijorează pe 
oameni, având în vedere dis
trugerea sănătății vicioșilor.

Cantitatea de drog consuma
tă a crescut exploziv în ultimul 
timp, odată cu mărirea numărului 
persoanelor corupte. Pe viitor va 
fi posibilă facilitârea procurării 
produselor halucinogene, datorită 
utilizării din ce în ce mai frecvent 
a canabisului în domeniul 
medicinei.

Deci, alegeți drog, sau...?

Eroteia IANCU
Școala Normată “Sabin 

Drăgoi” Deva

1

ocoli, dar luptând mai avem o | 
speranță. Apoi toți anii aceia de | 
studiu nu vor fi zadarnici.

Și eu încerc să lupt, nu 1 
vreau blazarea unui post călduț I 

și sunt conștientă de respon- | 
sabilitățile și obligațiile pe care mi | 
le asum folosind posibilitățile . 
care îmi apar în cale.

Mult succes și ție! Important I 

e să nu te dai bătut înainte chiar | 
de a începe lupta. |

ina DELEANU | 
------------------------------------------- 1

Motowtefc pop-nce£ afe "Sedjiwfar Cetâța"
■ “Talisman” în recital pe 

scena Casei de cultură, în plin 
turneu de lansare a primului său 
album (casetă audio și CD; album 
lansat săptămâna trecută și în 
Deva (ia magazinul “Nexus 2000") 
și care a adus lui Tăvi Colen și 
Alin Oprea “Discul de platină”

V

Anca și Tăvi sunt gemeni. Doi 
copii frumoși care, din această 
toamnă, sunt școlari. Și-au dorit 
mult să treacă pragul Școlii “I.G. 
Duca" din Petroșani, pentru că, 
încă din Grădinița Nr.1 pe care au 
frecventat-o cu multă plăcere, au 
învățat să scrie. Acum, în clasa I- 
B au întâlnit-o pe dna învățătoare 
Elena Gârjob “de care sunt foar
te încântați - după cum mărturi
sea mama Olga. încă din primele 
zile de școală își fac singuri și cu 
multă atenție ghiozdanul, așteap
tă cu nerăbdare să primească 
temele pentru acasă, pentru că 
erau obișnuiți cu acestea din gră
diniță. Și mai sunt încântați de ci
neva - adaugă marina. De dna 
prof. Adina Stan, împreună cu 
care fac săptămânal 6 ore de 
pian. Le place, iar noi, părinții și 
bunicii, suntem bucuroși și fericiți".

Cum să nu fie fericiți când 
gemenii sunt sănătoși, frumoși, 
talentați! Anca Ofelia, frumoasa 
cu chipul și privirea senină a mă- 
micuței dragi - și-a afirmat talen
tul încă din grădiniță. La șase 
anișori, la Festivalul-concurs de 
muzică ușoară “Constelația co
piilor", de la Petroșani, Anca a 
urcat pentru prima oară pe o 
scenă de întrecere și aplauzele 
au însoțit-o tot timpul cântecelor 
ei. Iar dacă emoția primei încer
cări a trecut, la mai puțin de o lună 
Anca s-a numărat și printre con- 
curenții grupei mici la ediția a Vl-a 
a Festivalului-concurs de muzică 
ușoară “Voci de copii". “Să fii 
copil" - mărturisea pe scenă 
Anca cu vocea-i cristalină. în timD

Riiska^ VAN HALEN fXUKIJ I
La 9.11.1996 culegerea "Best 

of - Volume 1" a intrat direct pe 
locul 1 în revista Billboard iar în topul 
Rock Album Tracks piesa Me Wise 
Magic era tot No. 1. Pe culegere 
figurează piesele: Eruption / Ain't 
Talkin' ‘bout Love / Runnin ' With 
The Devil / Dance The Night Away 
/ And The Cradle Will Rock.../ Un
chained / Jump / Panama / Why 
Can't This Be Love I Dreams / 
When It's Love / Poundcake / Right 
Now / Can't Stop Lovin ‘ You / 
Humans Being /Can't Get this Stuff 
No More și Me Wise Magic.

Deși a fost foarte aproape 
de revenirea în grupul Van Halen, 
la scurt timp de la apariția com
pilației Roth a fost anunțat că nu 
el va fi solistul grupului ci Gary 

pentru cele peste 150.000 de 
exemplare vândute în țară până 
acum. (Foto 1)

■ Alături de grupul “PROFET' 
al Casei de cultură din Deva 
(Foto 2), au evoluat în concertul 
rock din finalul “Serbărilor Cetății” 
OUTCAST Deva, CCHIN^X 

ce în sala arhiplină a clubului gaz
dă a concursului o mamă - Olga 
Markos - murmura emoționată 
cuvintele cântecului pe care-l as
culta sala. Și numai când Ancuța 
și-a scos căciula, fluturând-o dea
supra capului, la cel de-al doilea 
cântec cu iz popular, desfășurat 
în aplauzele mulțimii, mama s-a 
mai liniștit. Ca emoția să o cu
prindă iar, când la spectacolul de 
gală Anca Ofelia Markos a evo
luat tot în aplauze fiind răsplătită 
cu Premiul special al juriului.

Acum, nu numai Anca, ci și 
frățiorul geamăn Octavian dez
leagă cu dna prof. Adina Stan 
taine ale muzicii, mângâind cu de
gețelele lor clapele pianului. Și 
merg cu bucurie la orele de muzi
că, așa cum diminețile pornesc 

Orăștie, REALISM Hunedoara, 
BIO DOME Deva, THE PROJECT 
Satu Mare, concert organizat de 
Casa de cultură, cu sprijinul 
sponsorilor SC SIMAL EXIM și 
Magazinul “Nexus 2000" Deva.
Georgeta Mihaeia BÎRLA 

Foto: Traian MÂNU

fericiți spre școală, unde-i 
așteaptă colegii din clasa l-B.

Doi frățiori frumoși, sănătoși, 
isteți, cuminți, talentați. îi iubesc 
părinții, îi adoră bunicii. Și, poate, 
bunicii dinspre tată nu le-au um
brit frumusețea copilăriei cu amin
tirea lor tristă din vremea când ei 
erau școlari și când, doar cu câ
țiva ani mai măricei decât ei, pă
rinții lor - tatăl lui Oto Markos și 
tatăl Măriei Miclea - și-au lăsat fiii 
orfani. Explozia care a zguduit 
străfundurile minei în dramaticul 
7 ianuarie 1946 i-a ucis, alături 
de alți 21 de mineri.

Poate, când vor fi mai mări
cei, vor afla. Acum să le lăsăm 
neatinsă de umbre frumusețea.

Lucia LICIU

până când Eddie Van Halen l-a 
chemat la’o audiție în studioul 
5150 din L.A. După câteva ore 
de repetiții, Gary Cherone deve
nea cel de-al treilea solist vocal 
al legendarei trupe Van Halen.

în decembrie 1996 Eddie Van 
■•Halen suferă o intervenție chirur
gicală și i s-au recomandat trei 
luni de repaus total timp suficient 
pentru a începe lucrul la un al
bum nou preconizat să apară în 
toamna lui 1997. Tot în luna de
cembrie 1996 a apărut și caseta 
video "Video Hits Vol. I" varianta 
video a culegerii "Best Of Vol I".

Sammy Hagar, după ce a fost 
anunțat de managerul său Ray 
Daniels că a fost concediat din 
Van Halen, a început imediat lucrul 
la un album solo. în studioul de 
înregistrare alături de producătorul 
Mike Clink au intrat o serie de invitați 
de marcă: Matt Sorum (Guns’ N’ 
Roses, bat), Slash (chit. Guns'N’ 
Roses), Denny Carmassi (bass), 
Damon Johnson (chit., Brother 
Cane), Mickey Hart John Pierce, 
Bootsy Collins (bass) și Bill Church 
(bass). în septembrie "997 a apă
rut albumul solo al lui Hagar intitulat 
"Marching To Mars”, scos la casa 
The Track Factory, și care a primit 
media 7,56 în revista germană 
Hammer. Din acest album se re
marcă piesele: Salvation On Sand 
Hill, Who Has The Right (în stil 
AOR-Country), Would You Do It 
For Free (o piesă funky la care a 
participat Bootsy Collins), Leaving 
The Warmth Of The Womb (riffuri 
în manieră Van Halen), On The 
Other Hand (rock’n’roll), The Yogi's 
So High și Little White Lie (două 
piese de blues la care a participat 
Slash). Deși nu a avut clasări fa
vorabile în topuri, prin invitații de pe 
disc și prin varietatea de stiluri 
muzicale abofdate, Sammy Hagar a 
dovedit că steaua lui nu a apus 
odată cu părăsirea lui Van Halen, 
ci este un rocker de 49 de ani cu 
42 milioane de dolari în cont. în 
turneul promotional Hagar a fost 
însoțit de David Lauser (bat.), 
Jesse Harms (bass) și Victor 
Johnson (chit.).fza urma)

Horia SEBEȘAN
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• Vând teren pentru con
strucții în Deva, Fiat Ritmo Die
sel, talon plus CI și piese 
schimb. Tel. 215078.' (5265).

• Vând urgent apartament 2 
camere, Deva, zonă ultracen
trală, parter, posibilități priva
tizare. Telefon 054/215381 
după ora 20. (3125)

• Vând casă cu 13 camere, 
baie, garaj, Deva. Informații 
Deva, str. Hărăului, nr. 10. 
(3201)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, cu mul
tiple îmbunătățiri. Deva, str. 
Zamfirescu, Tel. 226872, între 
orele 19-22. (3459)

• Vând urgent apartament 4 
camere sau schimb cu apar
tament 2-3 camere, plus dife
rență. Tel. 226282 (3460).

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2, zona Progresului. 
Tel. 216668 (3207).

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, ultracen
tral, multiple îmbunătățiri. 
Deva, tel. 218198. (3210)

• Vând casă și grădină, loc 
Mărtinești, nr.40. (3423)

• Vând casă, grădină, Măr
tinești, nr. 69 (în spatele dis
pensarului). (3211)

• Vând urgent casă și gră
dină cu 2 ha și 30 ari teren 
poziție la șosea, loc. Șesuri, 
nr.10. (8708)

• Vând urgent tractoare im
port Germania, marca Renault, 
38 CP, preț 27.000.000 lei și 
Kramer 45 CP, preț 29.000.000 
lei, cu plug, prețuri negociabile. 
Informații comuna Pianu, loca
litatea Strungari, județul Alba, 
telefon 212. (3130)

• Vând Peugeot 305, Diesel, 
înmatriculat, CIVT, motor 
Peugeot 305, benzină. Tel. 
247188 (3412)

• Vând Dacia break, 1996 
sau schimb cu Opel Kadett 
break, 4 uși, 1985-1988, înma
triculat. Tel. 730412. (5266)

• Vând Dacia 1300, preț 
negociabil. Tel. 718434, după 
ora 17. (5591)

• Vând Ford Escort 1987, 
convenabil, stare bună. Tel. 
651579, 094/561588 (5064)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(2111)

• Vând piese de schimb 
pentru Opel Record 2000, 
Deva. Tel. 217241. (3204)

• Cumpăr dozator patru plus 
1 bere sau trei plus unu. Tel. 
092/530355, zilnic. (3208)

• S.C. COKET SRL vinde 
îmbrăcăminte, încălțăminte 
second-hand neSortată și sor
tată pe sezon, la prețuri acce
sibile. La peste o tonă cum
părată oferim transport gratuit. 
Informații Reșița, tel. 055/ 
228282 sau 092315826, 092/ 
315824. (OP)

• Cumpăr combină păioase, 
funcționabilă, vând mixer 
Dynacord 16 canale. Tel. 
777225 (5843)

• Confecționez și vând căl
dări de aramă 145 litri, 180 litri. 
Gabor lanoș, Dobra, str. 
M.Eminescu, 17. (3202)

• S.C. AGROSERV SRL Bă- 
cia vinde porumb din stoc, 
cumpără tăurași din rasa Băl- 
Vata românească, 70-250 kg, 
prețuri avantajoase. Tel. 
672145, 094604905 (3215)

• Vând centrale termice, 
Vaillant, noi (doi ani garanție), 
calorifere din oțel import. Tel. 
092/701072 (5585)

• Vând țiglă tip vechi, preț 
negociabil, 2000 buc. Sat Po
ieni, 46, comuna Densuș. 
(5842)

• Societate comercială 
angajăm operator calculator 
cu experiență în comerț 
Depozit en-gros. Tel. 
217546. (3213)

• Economist, brevetat în 
turism (manager în turism), 
caut serviciu. Țin evidență 
contabilă. Tel. 621470. 
(3216)

• Asociația familială Bo- 
dea Laur Orăștie își începe 
activitatea de comerț pro
duse alimentare și neali
mentare cu autorizația nr. 
16150/28.09.1998. (3414)

DIVERSE

• S.C. Digitronix Co SRL 
Sibiu anunță intenția de auto
rizare din punct de vedere al 
protecției mediului, a depo
zitului en-gros (punct de 
lucru) de produse alimen
tare preambalate și mărfuri 
industriale, situat în Hune
doara, str. Piața Libertății, 
nr.3. Contestațiile se depun 
la APM Deva, în termen de 
15 zile. (5590)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Râmbu Camelia. îl 
declar nul. (5588).
- • Pierdut legitimație de
serviciu pe numele Zaharia 
Mariana. O declar nulă. 
(5587)
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OfERTE DE 
* SERVICI1

• Angajez bucătari calificați, 
femei de serviciu. Salariu 
deosebit. Informații telefon 
221113. (3143)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• Nou! Selecționăm 20 de 
tineri (tinere) dornici de afir
mare și integrare într-un colec
tiv tânăr și ambițios în dome
niul publicitar. Experiența nu 
este necesară. Sunați acum!! 
Start imediat!!! 054/627527. 
(3150)

• Teatrul de Estradă Deva
anunță concurs pentru ocu
parea postului de director. 
Relații suplimentare la tel. 
215344, între orele 8-15. 
(3206)___________________

• Angajez instalatori sanitari 
și încălzire, lăcătuși confecții 
metalice și sudori. Tel. 261861 
(3213)

• Familiile Dumulesc și 
Nicola mulțumesc tuturor 
celor care le-au fost alături 
la greaua pierdere prici
nuită de decesul, în urma 
unui tragic accident, a celei 
care a fost o minunată fiică, 
soră și cumnată

Soluții Complete Pentru Biroul Dumneavoaitrfi

Sună bine. Pentru tine.

S.C. ELECTRICA S.A

CONNEX

Te întrebi cum se poate să ai telefon și să rămâi cu banii in buzunar? Foarte simplu! 

De acum prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și 

poți cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*. 
în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

DEVA HAȚEG
Toptech DAB
Str. Andrei Mureșan nr. 1 Str. Sarmisegetuza nr. 8/2
tel. 054-231.781 tel. 054-777.537

* nu include T V A
DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM
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dolar SUA
marcă germană

100 yeni japonezi 
liră sterlină

lei 
lei 
lei

DUMULESCU ADINELA
din Covragi. (3221)

•HN ipict OCAZIE,

PUBEICITATE PRIN 
"CUVÂNTUL LIBERirr

franc francez

9308
5681
7845

15856 lei
7005 lei
1695 lei

574 lei

1
1 franc elvețian
1
100 lire Italiene

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

SC AVICOLA SA Oradea

București
Sucursala de Distribuție Deva 
cu sediul în Deva, str. G. Enescu, nr. 39 

invită absolvenții de învățământ superior, 
promoția 1998, să ne contacteze în vederea 
unei posibile angajări, până la 15.10.1998.

Condiții:
□ specialitatea electroenergetică
□ numai băieți

încadrarea:
□ conf. CCM - 1998

Informații:
□ telefoane 213447, 215750.

DIRECȚIA GENERALĂ DE FORȚĂ DE 

MUNCĂ ȘI ȘOMAJ A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA
OFICIUL FORȚĂ DE MUNCĂ ȘI ȘOMAJ 

Organizează în data de 30.10.1998, ora 10, licitație 
publică deschisă în vederea achiziționării unui server.

Documentația pentru licitație poate fi obținută de la 
OFICIUL FORȚĂ DE MUNCĂ Șl ȘOMAJ Deva, Piața Unirii, nr.

I 2, etaj 2, camera 3, d-șoara Crișan Daniela - cod 2700 - 
I Deva.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I

Șoseaua Borșului, nr. 45
oferă spre vânzare următoarele produse:

□ pui cal. I la prețul de 14.000 lei/kg + TVA
□ came găină rase grele 13.000 lei/kg+TVA
□ ouă peste 50g 600 lei/buc + TVA
□ ouă 40-50 g 500 lei/buc + TVA

Informații pentru carne la tel. 146452 și 059/ 
141685, int. 128, 129, iar pentru ouă la tel. 059? 
141685, int. 170 și 116. 

Soluții germane pentru 
amenajări interioare 
adezivi pentru gresie, faianță, tapet, 
covoare PVC și textile 
spumă poliuretanică 
gleturi, chituri și silicon pentru etanșarea rosturilor 
acrilat pentru reparații 
șape autonivelante

♦

♦
♦
♦
♦

r 5C AVICOLA DEVA-MINTIA ‘n

Vinde:
• pui cal. I - 13.800 lei/kg + TVA 

• ouă cal I 600 lei/buc. + TVA
• ouă cal.a ll-a 500 lei/buc + TVA

z-------------------------------------------------------------------------------------
în perioada 23 septembrie - 23 octombrie 1998: 

Terminale originale ERICSSON MODEL GA 628 cu 
prețul începând de la 119 USD

Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS FAȚĂ 

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE

Toate acestea le puteți găsi numai la firma
SILOG ELECTRONICS, prin magazinele: 

■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, bl. S, parter, 
tel/fax: 054233061.

■DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, B-dul Dacia, nr. 
6B, bl. 5, parter, tel./fax: 054721925.

■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. Eroilor, bl. A, 
parter, tel./ fax: 054247955.

Distribuitor autorizat: * SIMAKO
Deva, Bd. Decebal, bl. P, tel./fax.: 054-211053

SC SARGEHA FOllESr SA D1AA
__________________________  9 _______ ..

Organizează licitație publică
pentru vânzarea mijloacelor fixe din dotare (autotrenuri 

forestiere, autocamion, autobasculante, TAF-uri, tractoare U 
650, buldozere S I500, ARO 10, ARO 243) după cum urmează:

> La sediul unității din Petroșani - str. Anghel Saligni nr. 36, 
în data de 22 octombrie 1998;

> La sediul din Deva - str. C.A. Rosetti, nr. 2, în data de 23 
octombrie 1998.

Lista mijloacelor fixe și alte informații se pot oferi la sediul societății 
din Deva sau la telefonul 054/215145.

Licitația se reia în fiecare joi și respectiv vineri până la vânzarea 
■ tuturor mijloacelor fixe.



MARI REDUCERI DE PRETURI!

Nou an școlar, noi prețuri!

cu

30%
mai ieftin

Profitați! Cumpărați! Savurați!
Acum băuturile răcoritoare sunt cu 30 % mai ieftine! 

Stocuri limitate!

IZVORUL 
MINUNILOR

0,5 1 - 1.200 lei
1,51 -2.100 lei
2 1 - 2.700 lei

1,51 -3.800 lei 0,5 1 - 1.800 lei
2 1 - 5.000 lei 1,5 1 . 3.600 lei

2 I - 4.700 lei

Depozitele noastre oferă aceste produse la noile prețuri 
și persoanelor fizice, pentru orice ocazii și sărbători.

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

DEVA - str. Apuseni, nr. 2, tel. 231.561 
BRAD - str. Avram lancu, nr. 54, tel. 651.639 
HAȚEG-str. Horia, nr. 87
HUNEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.143 
ORÂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, n. 1, tel. 544.802

SC “CERMAFRUCT” SA Hunedoara
Cu sediul tn Hunedoara, str. Carpați, nr.92

Organizează
Licitație publică deschisă cu strigare conform prevederilor 

OUG nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998 și'normele 
metodologice aprobate prin HG nr.55/1998 pentru vânzarea cu 
plată integrală a următorului activ:

Magazin nr.23 - situat în Hunedoara, str. Libertății, nr.10, 
obiectul de activitate - mărfuri alimentare și nealimentare.

Prețul de pornire: 420.000.000 lei.
Prețul de adjudecare și TVA-ul de 22% vor fi suportate de 

către cumpărător.
Licitația va avea loc în data de 6 nov. 1998, ora 15,30, la sediul 

societății.
în caz de neadjudecare, la prima ședință, se va organiza cea 

de a doua ședință a licitației la data de 13 nov. 1998, ora 15,30, la 
sediul societății.

Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat contra 
sumei de 1.000.000 lei zilnic, de la sediul societății, între orele 10- 
14.

Relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține la 
telefon 054/711296, de la directorul societății, Opric Gruia, și 
contabilul șef, Vlaic Maria.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul 
societății până la data de 6 nov. 1998, ora 14,30, documentele 
prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării 
contravalorii dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în 
contul hr. 251100983010525 deschis la BRD Hunedoara taxa de 
participare de 500.000 lei și vor face dovada consemnării la 
dispoziția societății SC “Cernafruct” SA a garanției de 3% din prețul 
de pornire a licitației, respectiv 12.600.000 lei.

Terenul aparține statului, după obținerea titlului de proprietate 
urmează a fi vândut conform prevederilor legale, prin negociere 
directă cumpărătorului de activ.

NU STA 

DEOPARTE 
DACĂ 

VREI 

SÂ AI 

PARTE!
Vrei să ai parte de calitatea CONNEX GSM? 

Acum nu mai trebuie să pui nimic deopartel 

Prin sistemul de plată în rate CONNEX SMART 

poți avea un Motorola d520, model 1998! 

Plătind numai 89$ avans și 21$ pe lună timp 

de 6 luni! Și, mai mult, când o să fie vorba de 

vacanță, distracție și celelalte lucruri pe care 

ți le dorești, nu va trebui să stai deoparte! 

Bucură-te de calitatea CONNEX GSM<

1 J ( 2 j 3--

) 6«no

7 row * 1 fi •»» ! Qwxvr

i vremea ) Vremea va continua să 
se răcească. Cerul va fi mai 
mult noros, iar ploile mai 

frecvente în sudul, estul și centrul țării. Trecător și 
răzleț în zona deluroasă din nord-vest ploaia se va 
transforma în lapoviță și ninsoare.La munte, temporar va 
ninge și vântul va sufla tare. Temperaturile minime vor 
scădea la valori cuprinse între 0 și 10 grade, iar maxi
mele vor fi cuprinse între 8 și 16 grade.

FIRMĂ FRANCEZĂ
Angajează REPREZENTANT COMERCIAL
cu experiența minima de 1 an în electrocasnice. 

Permis de conducere indispensabil.

SALARIU FIX + COMISION + CHELTUIELI
Primim curriculum vitae la fax 054-241296

Candidații selecționați după C.V. vor fi
contactați.r

” Prețurile nu includ T.V.A.

SISTEM DE PLATA

NUMAI IN 
LIBRĂRIILE 
BIBLIOFOR

La cele mai bune prețuri:
> toată gama de rechizite școlare;
> toată gama de caiete speciale 
ARAMIS, prin Bibliofor, distribuitor 
unic pentru județul Hunedoara;
> biciclete Mountain Bike cu piața în 
12 rate.

ÎN RATE A TELEFONULUI

•

u

BANCA COMERCIALA 
ROMÂN A SA -

AGENȚIA BRAD
Scoate la licitație publică, ce va avea loc în 

data de 22.10.1998, ora 10,00, la Biroul executori 
- Judecătoria Brad, următoarele:

□ casă și grădină în Crișcior;
□ casă și teren în Brad, str. Dealul 
Rahovei, nr.6;
□ apartament 3 camere, Brad, str. 
Libertății, bl. A6, ap.3.

Informații la BCR - Agenția Brad, telefqn 
650611, BCR Deva, Oficiul juridic, telefon 
230207, int.67, sau la Judecătoria Brad - Birou 
executori judecătorești.

1
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Scrisoare - pur si simplu Dreptul la replică
Am luat cunoștință cu ceva 

întârziere de scrisoarea celor 13 
consilieri municipali ai Devei, 
publidată în presa locală. Având 
nevoie și de un pic de timp 
pentru a mă dumiri despre ce 
este vorba, cred că cititorii vor 
privi cu înțelegere relativa 
întârziere a intervenției mele.

Pentru a clarifica din capul 
locului un aspect, trebuie să 
spun că nu mă număr defel 
printre admiratorii primarului 
municipiului Deva. Am destule 
motive de nemulțumire pe care 
le-am expus în diverse ocazii, 
și mai ales, în ședințele 
Consiliului Local și tocmai de 
aceea nu voi mai insista aici. 
Dar nu pot să nu susțin o idee 
atunci când mi se pare corectă 
și benefică pentru orașul al cărui 
locuitor sunt.

Avem un buget jenant de 
sărac, așa cum săracă este și 
această tranziție care nu se mai 
sfârșește. Avem unităti sanitare 

cu mari dificultăți. Avem școli și 
licee în suferință cronică. Avem 
datorii mari pentru utilitățile 
publice. Avem contribuabili care 
întârzie plata datoriilor legiuite și 
funcționari care nu-și fac șjujba 
cum trebuie. Avem o mie și una 
de probleme pe care nu știm cum 
să le mai rezolvăm.

Dar când avem posibilitatea 
să aducem un ban în sus-numitul 
buget și nu orice sumă ci una cu 
8 (opt) zerouri în coadă, ne 
complicăm și cădem în ridicol. 
Un ridicol care pornește de la 
argumentele împotriva res
pectivei posibilități și sfârșește în 
agramatismele comise în tot felul 
de scrisori mai mult sau mai puțin 
deschise, pe care le dăm 
publicității. Să fie numărul 13, câți 
sunt consilierii contra Shell, cu 
ghinion?

Este drept că mai avem și un 
primar care, în fruntea unui 
aparat destul de stufos, nu poate 
să producă un document coerent 

în sprijinul unei inițiative bune.
Nu avem o scrisoare de 

intenție din partea companiei 
Shell, dar avem de aproape 
un an o propunere de contract 
de asociere care dacă ar fi fost 
studiată și discuțată cu 
ofertantul, sigur ar fi primit o 
formă acceptabilă.

Avem o comisie numită de 
către Consiliul local în acest 
scop, comisie care ilustrează 
perfect napoleoniana zicere: 
“...dacă vrei să rezolvi o 
problemă, pune un om, dacă 
nu, fă o comisie!..."

Și mai avem teama că un 
procedeu democratic ar putea 
să ne dea unora dintre noi un 
usturător vot de neîncredere.

Mai avem și nu mai avem 
dar deocamdată atât.

Un consilier local al 
municipiului Deva

Ovidiu JURCA - 
Partidul Democrat

Articolul nostru ,,De ce 
trebuie reluată o licitație” ca și 

■alte articole pe aceeași temă ale 
unor publicații hunedorene au 
stârnit firma ieșană S.C. ,,Linia- 
plus” SRL care ne trimite un 
drept la replică.

Trebuie să reamintim citito
rului că firma respectivă a fost 
declarată câștigătoarea licitației 
pentru achiziționarea din import a 
granitului pentru placarea fațadei 
palatului administrativ, iar licitația 
a fost anulată de Președintele 
Consiliului județean pentru o 
seamă de ilegalități în orga
nizarea ei.

Din motive de spațiu 
tipografic nu vom reproduce in 
extenso punctele de vedere 
vehiculate în dreptul la replică 
rezumăndu-le fără a le vicia 
înțelesul.

Potrivit SC ,,Linia-plus”, 
acuzația că nu Consiliul Județean 

~ trebuia să organizeze licitația ci 
antreprenorul general ăl lucrării 
pune sub semnul întrebării 
seriozitatea cu care se tratează 
(de către C.J. Hunedoara - n.n.) 
organizarea de achiziții publice 

de bunuri. O argumentare bazată 
pe lege a acestei afirmații nu face 
solicitantul dreptului la replică.

Declararea ca neonestă a 
manierei în care SC ,,Linia-plus" 
SRL a câștigat licitația trebuie 
contrapusă, în concepția repre
zentanților acesteia, unor factori 
locali: comisia de licitație a fost 
alcătuită din personalități și spe
cialiști de prim rang al județului 
Hunedoara și municipiului Deva.

Comisia respectivă a verificat 
și constatat legalitatea participării 
SC ,,Linia-plus" la licitație.

Invocarea motivului că firma 
are datorii la stat este contestată 
prin invocarea certificatului emis 
de D.G.F.C.S. lași cum că în 
termenul legal a emis bilete de 
plată la ordin intrând astfel în 
legalitate.

Am redat argumentul sub 
beneficiu de inventar deoarece nu 
s-a anexat și o copie a 
certificatului amintit.

Abilitările din partea 
producătorilor granitului de import 
- zic reprezentanții SC ,,Linia- 
plus" SRL - au fost depuse în 
timpul desfășurării licitației.

in solicitarea dreptului la 
replică mai sunt invocate 
acuzații de natură subiectivă 
aduse de președintele 
Consiliului județean cu privire la 
viciile de organizare a licitației. 
Nevehiculăndu-le în articolul 
publicat de ziarul nostru, nu 
facem nici o referire la ele.

*

Am sintetizat dreptul la 
replică al firmei ieșene, 
nemulțumită de anularea 
licitației, consemnând unde a 
fost cazul lipsa unei 
argumentații susținută de acte 
pe care publicația căreia i se 
solicită dreptul la replică trebuie 
să le aibă la dispoziție pentru 
consultare.

Licitația se va relua, 
sperăm, fără vicii de organizare.

Faptul că S.C. „Linia-plus” 
intenționează să se adreseze 
justiției împotriva deciziei de 
anulare a licitației nu 
impietează, după părerea 
noastră, organizarea unei noi 
licitații. (I.C.)

Sabia lui Damocles deasupra Iugoslaviei
(Urmare din pag. 1)

Deci, patru zile nu va fi 
război. Dar după aceea? Se va 
rezolva astfel problema 
spinoasă a Balcanilor, acest 
adevărat „butoi cu pulbere" al 
Europei? Oare acest conflict, 
ce a urmat celui similar din 
Bosnia-Herțegovina, nu face 
parte dintr-un program de 
destabilizare pe motive 
interetnice a întregii Europe de 
Sud-Est? în ce măsură ar putea 
intra și România în obiectivele 
unui posibil asemenea plan 

PROTEST
Reprezentanții formațiunilor politice din județul Hunedoara: 

Partidul Democrației Sociale din România, Partidul România Mare, 
Partidul Socialist al Muncii, Partidul Socialist, Partidul Național 
Român, Partidul Pensionarilor, Forumul Democrat Român 
protestează vehement împotriva deciziei slugarnice, lipsite de 
demnitate națională a Consiliului Superior de Apărare a Țării (CSAT) 
cu privire la implicarea României într-o agresiune militară împotriva 
unui stat suveran, independent, vecin și prieten poporului român.

Vă îndemnăm la rațiune, domnilor, și cerem cu insistență să 
reprezentări adevărata poziție - singurul răspuns care trebuie să fie 
dat în aceste momente NATO este ,,NU".

Cerem Parlamentului României să-și exercite atribuțiile 
prevăzute de lege în spiritul mandatului încredințat de poporul român 
și în spiritul interesului național.

Deva, 12 octombrie 1998 
Forumul Democrat

Ajutoare sociale j
Primăria și Consiliul local din comuna Burjuc au asigurat până . 

acum plata ajutoarelor sociale lună de lună. Cele 18 familii care I 
beneficiază de ajutor au primit pentru o persoană, lunar, suma de ■ 
140.000 lei, din care s-au scăzut taxele și impozitele pe venituri (în * 1

Participanții la'cea de-a XXIX- 
a ediție a Târgului meșterilor 
populari, desfășurată la sfârșitul 
săptămânii trecute la Deva, au fost 
oarecum favorizați de vreme, față de 
anul trecut; așadar, ceva mai mare 
afluență de cumpărători sau, mai 
degrabă, de privitori. Cu toate 
acestea, meșterii din Corund,
Horezu, Suceava, Sibiu, Obârșa și 
Blăjeni nu păreau si aibă multe 
motive de mulțumire, ținând seama 
de cât și cum au reușit să-și vândă 
diversele obiecte meșteșugite cu 
migală in ceramică, lemn, țesături, 
cusături ș.a.

Ediția din acest an a reunit 
meșteri populari care în majoritate 
revin an de an la târgul devean, dar 
și creatori aflați pentru prima dată 
aici. Din Paltin (Suceava), Rozalia 
Lesniciuc a adus cunoscutele și 
apreciatele ouă încondeiate, în timp 
ce Margareta Szegedi, împreună cu 
fiicele Beatrice și Alice (din Sibiu) 
ofereau spre vânzare celor interesați 
inedite împletituri din papură. 
Acesta a reprezentat de altfel unul 
dintre cele mai atractive “standuri” 
ale târgului, măștile și păpușile 
ingenios împletite ■ majoritatea 
unicate ■ fiind specifice familiei 
Szegedi.

“Satul de unde venim noi ■ 
Cămpenița (Mureș) ■ are o tradiție

I afara impozitului agricol care este scutit) datorate statului de fiecare I 
1 familie. Taxele și impozitele au fost stabilite în urma unor calcule 1 
| amănunțite ale veniturilor realizate de cele 18 familii din creșterea | 
^animalelor, efectuarea de transporturi cu căruța etc. (Gh.P.)

I 
I 
i 
i

CASA AUTO TIMIȘOARA
partener autorizat pentru zona de 
vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

ocult? Sunt întrebări pe care nu 
putem să nu ni le punem când 
un război poate izbucni dincolo 
de bornele de frontieră cu 
Iugoslavia vecină!

Poate că până la urmă va 
învinge rațiunea. Nu poate fi 
aplicată aceeași lovitură 
Iugoslaviei cum a fost aplicată 
Irakului în războiul din Golf. 
Evident, situațiile diferă total în 
cele două cazuri iar nici 
președintele Miloșevici nu 
poate fi alăturat lui Saddam 
Hussein.

Târgul mesterilffr 
populari

de 300 de ani în prelucrarea 
papurii, ne spunea Margareta 
Szegedi, iar o parte din această 
tradiție am dus-o cu noi, la Sibiu”. 
Economistă de profesie, dna 
Szegedi a renunțat la aceasta 
pentru a se dedica unei asemenea 
arte, împreună cu cei 3 copii, toți 
laureați cu premii I la olimpiadele 
meșteșugărești, participanti la 
expoziții în țară și străinătate.

Dacă la Obârșa meșterii olari 
nu prea mai au cui preda ștafeta, 
la Corund în schimb n-ar fi 
motive de îngrijorare în acest 
sens, fiindcă mai mult de 
jumătate din locuitori (800 de 
familii din 1S00) se îndelet
nicesc cu meșteșugurile 
traditionale, după cum tine să 
precizeze Francisc Lorincz, unul 
dintre “veteranii” târgului de la 
Deva; numai că “produsele 
noastre nu mai au aceeași 
căutare, probabil că oamenii nu 
mai au bani decât pentru strictul 
necesar". Pe de altă parte, 
completează Aurel Gavrilă din 
Obârșa, “cheltuielile pentru 
materialele necesare au crescut, 
impozitele ne omoară, aici nu 
vindem mai nimic, și-atunci cu ce 
ne-alegem, că alt câștig nu 
avem?... ”

Georgeta BÎRLA

2 13 oct. 1898 - s-a
născut, la București, George 
Mihail Zamfirescu. dramaturg, 
poet, prozator, om de teatru și 
publicist român. A debutat în anul 
1918 cu versuri publicate în 
"Literatorul", iar primul său volum 
intitulat "Flamura albă", apărut în 
1924, cuprindea episoade din 
război. Din opera sa literară mai 
fac parte volumele: "Maidanul cu 
dragoste", Cântecul destinelor”, 
comedia tragică "Domnișoara 
Nastasia", piesele “Cumine
cătura", “Idolul și Ion Anapoda" 
ș.a. (m. 1939)

I 16 oct. 1793 - a fost 
decapitată Maria Antoaneta. 
regină a Franței, soția lui Ludovic 
al XVI-lea, fiica împărătesei Maria 
Tereza și a împăratului Austriei, 
Francisc I.

1 16 oct. 1854 - s-a
născut, la Dublin, Oscar Wilde, 
scriitor irlandez, autor, printre 
altele, al romanului "Portretul lui 
Dorian Gray”, al dramei "Ducesa 
de Padova” și al comediei 
“Salomeea", aceasta din urmă 
scrisă în cinstea actriței Sarah 
Bernhardt, (m. 1900)

Azi și mâine, se desfă
șoară cea de-a XVIII-a 
ediție a “Toamnei muzicale 
hunedorene”, organizată 
de Clubul “Constructorul” 
și de Asociația Umanitară 
“Hunyadi Janos” Hune
doara. Recitalurile, sus
ținute la chitară clasică de 
Constantin Andrei și, 
respectiv, la vioară de 
maestrul Ștefan Ruha 
(acompaniat la orgă de 
Ecaterina Botar), au loc la 
Biserica Catolică din Hune
doara, începând cu ora 
19,00. (G.B.)

S 18 oct. 1868 - s-a 
născut, la Soveja (Vrancea), 
Simion Mehedinți, geograf și 
pedagog român. A elaborat 
numeroase lucrări de geografie 
și etnografie, precum și în 
domeniul sociologiei. Des
fășurând și o amplă activitate 
pedagogică, a fost creatorul și 
organizatorul învățământului 
geografic modern în România, 
(m. 1962)

i 18 oct. 1907 - s-a 
născut, la Brăila, Mihai; 
Sebastian, scriitor român, autor 
al unor romane de factură 
psihologică: “Accidentul",
"Orașul cu salcâmi”, dar și al 
unor cgmedii lirice, cum sunt 
"Jocul de-a vacanța" și "Steaua 
fără nume" sau satirice, cum 
este "Ultima oră”, (m. 1945)

1 19 oct. 1926 - a murit
Victor Babes (n. 1854), unul 
dintre fondatorii microbiologiei 
moderne, autor al primului tratat 
de bacteriologie din lume 
(1885). Este fondatorul primului 
așezământ medical din 
România pentru tratarea turbării 
și autor al primului model 
raționalizat de termostat.
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