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în orașul Hațeg
La ceas 

aniversar, 
cu 

vanatorn 
de munte

Dl loan Glodeanu, primarul 
orașului Hațeg, ne-a informat 
despre faptul că ieri, în această 
localitate, a avut loc o festivitate 
prilejuită de aniversarea a 75 de 
ani de la constituirea Batalionului 
10 Vânători de munte, numit 
"Sighet”, care a funcționat la 
Hațeg în perioada 1940-1945. La 
festivitate au luat parte ofițeri, 
subofițeri, veterani de război, 
oficialități locale.

După oficierea unui Te 
Deum, dl primar a rostit 
alocuțiunea de deschidere a 
manifestărilor, iar It.col. loan 
Aldescu, șeful Cercului militar din 
Vulcan, a evocat tradiția de luptă 
a vânătorilor de munte. Apoi s-a 
păstrat un moment de 
reculegere, s-au tras trei salve de 
armă automată, iar un grup de 
copii a depus buchete de flori la 
monumentul eroilor din oraș. De 
asemenea au fost prezentate trei 
drapele originale care au fost 
înmânate de-a lungul timpului 
batalionului 10, precum și alte 6 
drapele care aparțin batalionului 
respectiv. (N.T.)

Noul prefect posibil al 
județului Hunedoara - 

ing. Nicolae Stanca
Potrivit unor surse din cadrul PSDR, în urma ședinței conducerii 

județene a acestui partid, care s-a desfășurat luni la Deva, noul prefect 
al județului Hunedoara, care îl va succeda în funcție pe dl ing. Pompiliu 
Budulan, va fi dl ing. Nicolae Stanca, în prezent director adjunct la Regia 
Autonomă a Cuprului Deva.

Procedura de numire în funcția de prefect a dlui Stanca va fi validată, 
probabil, joi, în cadrul ședinței Guvernului României. (C.P.)

Scade puterea de cumpărare 
a salariatilor

Salariul mediu nominal net pe 
economie, în luna septembrie 1998, a fost 
de 1.139.952 lei, în creștere cu 1,5% față 
de luna precedentă, dar puterea de 
cumpărare a salariaților, calculată ca raport 
între salariu și inflație, a scăzut cu 1,2%, 
reiese din datele Comisiei Naționale pentru 
Statistică.

Deși față de luna septembrie a anului 
trecut puterea de cumpărare a crescut cu 
6,4%, comparativ cu octombrie 1990, 

k aceasta este mai redusă cu 38,5%.

Salariul mediu nominal brut a fost, în 
septembrie, de 1.433.103 lei, mai mare cu 
2,2% comparativ cu luna august 1998.

Cele mai mari salarii nete - de 
2.928.233 lei - au fost acordate angajaților 
din sectorul financiar, bancar și de asigurări, 
urmați de cei din domeniul prelucrării 
țițeiului, cocsificării cărbunelui și tratării 
combustibililor nucleari, cu 2.365.264 lei, iar 
cele mai reduse, în sectorul de prelucrare 
a lemnului (784.635 lei) și în domeniul 
hotelurilor și restaurantelor ( 817.868 lei). Â
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Prințul de 
Wales, 
oaspetele 
României

începând de Ieri Alteța Sa 
Regală Prințul de Wales se 
află într-o vizită în țara noastră 
la invitația președintelui Emit 
Constantinescu. înaltul oas
pete va vizita azi orașul Sibiu 
unde moștenitorul coroanei 
britanice va căuta urmele 
saxonilor, mâine va între
prinde vizite ia diferite 
obiective din București și se 
va întâlni și ia un dejun cu 
primul ministru Radu Vasiie. 
Vizita se va încheia vineri, 6 
noiembrie a.c. (S-C.) 

SCHIMBURI 
COMERCIALE ROMÂNIA 

- FEDERAȚIA RUSĂ
România va furniza produse alimentare 

Federației Ruse, cu plata în gaze naturale, în cadrul 
unui schimb comercial cu o valoare de peste 250 
milioane dolari, a anunțat Radu Berceanu, ministrul 
Industriei și Comerțului. O delegație românească a 
făcut, recent, o ofertă Federației Ruse și guvernului 
Moscovei pentru produse alimentare - grâu, porumb, 
carne de porc și de pasăre, ulei de floarea soarelui, 
făină de grâu, mălai și vin vărsat.

Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul 
Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor 
iniția negocieri cu Guvernul Federației Ruse privind 
încheierea unui Acord interguvernamental pentru 
livrarea produselor agroalimentare din România. 
Ministerele din România vor identifica soluțiile de 
finanțare și gestionare a operațiunii de compensație 
propuse.

Mărfurile românești se vor livra în trimestrul IV 
1998 - semestrul I 1999, iar gazele naturale în 
compensație se vor importa în trimestrul IV 1999. în 
același timp, se vor asigura mijloacele financiare 
necesare care să dea posibilitatea operatorilor 
economici români să încaseze contravaloarea în lei 
a mărfurilor la livrare. (Mediafax)

Nesimțirea 
deputaților
Este de-a dreptul incredibil cum pot 

parlamentarii noștri să sfideze prin tot 
ceea ce fac pe cei care i-au ales. Să ne fie 

scuzate cuvintele un pic mai tari, dar 
comportamentul aleșilor dâmbovițeni nu mal 
are de mult nici măcar o urmă de moralitate, 
nesimțirea lor atingând cote de-a dreptul 
colosale. De ce susținem astfel de afirmații? 
Ei bine, fiindcă zilele trecute ne-a fost dat să 
auzim una dintre cele mai gogonate șl 
fantasmagorice cereri făcute de către 
domniile lor. Căci altfel cum se poate numi 
cererea de triplare a bugetului propriu pe 
anul viitori Totalul sumelor solicitate ajunge 
la 560 de miliarde de lei. Da, ați citit bine, 560 
de miliarde din banii noștri vor merge în 
buzunarele mult, mult prea largi ale lor. Și 
asta în timp ce, spre exemplu, nu pot fi găsite 
sub nici o formă 10 miliarde pentru

Andrei NiSTOR
(Continuare în pag. 8)

De ce avem nevoie 
de FMI?

Poul Thomsen, negociatorul Fondului 
Monetar Internațional pentru România, a 
venit, așa după cum se cunoaște, în ultima 
sa misiune în țara noastră. Domnia sa, pe 
de o parte, și Guvernul român pe de alta, 
sunt foarte deciși să ajungă la o înțelegere 
cu privire la acordarea unui nou împrumut 
României. Un nou acord stand-by cu FMI 
este important, nu prin valoarea 
împrumuturilor acordate ci prin semnalul 
pentru investitorii străini. El arată că țara 
noastră este solvabilă, riscul de a investi aici 
nemaifiind atât de mare.

Din păcate, nici măcar unul dintre 
acordurile încheiate de guvernele române 
cu FMI nu a fost finalizat. Partea română nu 
a reușit să își îndeplinească obligațiile ce îi 
reveneau, astfel încât împrumuturile au fost 
de fiecare dată stopate, fiind necesare noi 
și noi renegocieri ale respectivelor acorduri. 
De ce avem acum mai multă nevoie de 
FMI? Ei bine, fiindcă încadrarea României 
în privința riscului de țară este foarte 
proastă. Agențiile de rating, adică acei 
evaluatori care spun cât este de riscant să 
investești într-o țară, încadrează România 
într-o categorie de țări cu un grad foarte 
mare de risc. Deci, investitorii se gândesc 
de multe ori înainte de a veni aici, un acord 
cu Fondul având darul de a mai reduce din 
reticențele acestora.

Fondul Monetar Internațional a fost 
extrem de criticat în ultima vreme datorită 
ineficienței sale în rezolvarea crizei 
economice din Asia. Lipsa unei politici care 
să poată ajuta în mod efectiv țările aflate în 
pragul colapsului economic a condus la 
adoptarea unei poziții mai flexibile în relațiile 
cu partenerii săi. S-a pus tot mai serios 
problema adoptării unor strategii diferite, 

mai precis abandonarea politicii monetariste 
duse în ultimii ani. Dacă până acum se 
punea accentul pe echilibrarea balanței de 
plăți a țărilor partenere, acum se constată 
tot mai clar tendința încurajării investițiilor 
făcute de către stat, investiții ale căror 
costuri să fie trecute la datoria publică. Chiar 
și în România s-a constatat că regimul 
auster de echilibrare a balanței de plăți a 
condus în final la scăderea productivității, 
stopându-se investițiile și crescând 
impozitele și taxele. într-adevăr, această 
politică poate ține în frâu finanțele statului, 
dar este contraproductivă pentru economia 
reală. Mari investiții publice cum ar fi 
construcția de drumuri, căi de comunicație, 
investițiile în infrastructură, în general, pot 
duce la o dezvoltare a industriilor colaterale, 
punându-se bazele unui sistem care ar da 
de lucru zecilor de mii de șomeri rezultați din 
disponibilizările generate de restructurare, 
lată de ce domnul Thomsen poate că va fi 
mai deschis propunerilor părții române. De 
altfel, se vehiculează deja o posibilă 
acceptare a unui deficit bugetar mai mare 
decât cel prognozat anterior, adică peste 
4,2%.

Să nu uităm că, acum după promulgarea 
Legii finanțelor de către Congresul Statelor 
Unite, importante fonduri au fost deblocate, 
intrând în vistieria Fondului Monetar 
Internațional. Era de așteptat o importantă 
contribuție americană pentru FMI, mai ales 
datorită faptului că America de Sud poate fi 
afectată oricând de criza asiatică, urmând , 
de ce nu, chiar SUA. Să sperăm, deci, că 
ultima vizită a domnului Poul Thomsen va fi 
de bUn augur pentru premierul Radu Vasiie 
și pentru guvernul său.

Andrei NiSTOR

Investiții
9

la sate
Bugetul pe acest an al 

Consiliului local al comunei Râu 
de Mori este de aproape 1,3 
miliarde de lei. O bună parte din 
această sumă este destinată 
salariilor angajaților Primăriei și 
indemnizațiilor consilierilor. Totuși 
fonduri importante sunt destinate 
reparației capitale a dispensarului 
medical, lucrare care se întinde pe 
durata mai multor ani, reparației 
școlii primare din Unciuc, precum 
și reparațiilor curente ale școlilor 
din Clopotiva și Râu de Mori, 
lucrări care s-au finalizat înainte 
de începerea anului școlar 1998/ 
1999.

în comună se derulează și 
alte investiții, dar cu fonduri 
guvernamentale. Astfel sunt în 
faza de proiectare alimentările cu 
apă ale localităților Clopotiva, 
Valea Dâljii și Râu de Mori. Dl 
viceprimar loan Oprean ne 
spunea că lucrările practice la 
alimentările cu apă trebuie să 
înceapă încă în acest an. (Gh. P.)

• - Aveți o fetiță, anunță sora pe tânăra 
mamă. Dar e foarte mică. Are numai 
două kilograme, s-ar putea ca soțul să fie 
dezamăgit...
- Nu poate avea pretenții prea mari 

pentru că suntem căsătoriți numai de 
patru luni...

Colaborarea Rapoltu Mare - Aug nea ux
Mulțumiri pentru 

ajutoarele primite

g| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter
Telefon 234480 

Fax 234483
Acorda dobânzi atractive la 

depozitele in lei 
persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 51% 
X la 90 de zile - 53%

De câțiva ani buni - ne spuneau 
dl Laurean David, primar al comunei 
Rapoltu Mare, și dna Elena Silvășan, 
viceprimar - între această localitate 
și localitatea Augneaux din Franța s- 
au stabilit relații de înfrățire care 
funcționează în cele mai bune 
condiții. O dovadă elocventă în acest 
sens o reprezintă și ajutoarele 
deosebit de valoroase pe care 
rapolțenii le-au primit, în două tranșe, 
de la începutul anului 1998.

După dotarea în vara trecută a 
dispensarului comunal și a punctului 
sanitar din satul Bobâlna cu mobilier 
și aparatură de specialitate, de 
curând a sosit un ajutor constând în 
medicamente, care a fost apreciat ca 
fiind deosebit de necesar și util, 
având în vedere faptul că în mediul 
rural se duce o lipsă acută de 
medicamente, că acestea nu se mai 
eliberează, decât cu foarte mari 
restricții, în regim compensat, cât și
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faptul că prețul acestora este 
inaccesibil unei largi categorii de 
populație de la sate.

Interlocutorii au remarcat în 
același timp valoarea deosebită a 
gestului făcut de către autoritățile din 
Augneaux, care au finanțat 
cumpărarea a 100 scaune pentru 
căminul cultural din Rapoltu Mare, 
unde nu mai exista mobilierul 
necesar desfășurării activităților 
specifice. în același timp primăria a 
fost dotată cu un fax, dar venit din 
partea francezilor.

Pe lângă schimburile de elevi în 
vacanțe, cât șr de diverse delegații, 
iată că înfrățirea între cele două 
localități își găsește și alte forme 
concrete de exprimare, față de care 
Primăria comunei Rapoltu Mare și 
beneficiarii ajutoarelor aduc 
mulțumirile lor sincere celor ce le 
sunt mereu alături cu gândul și cu 
fapta. (N.T.) 
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Alegeri ta Crucea Roșie

DE LA BINE
MAI JE

Sâmbătă, la sediul Filialei de 
Cruce Roșie a județului din Deva, 
s-a desfășurat adunarea generală 
de alegeri a comitetului. Atenției 
participanților la ședință i-au fost 
supuse materialele privind 
activitatea desfășurată în perioada 
celor 4 ani. O privire retrospectivă 
asupra tuturor domeniilor de 
activitate ale fialialei și subfilialelor 
a reliefat că s-au obținut rezultate 
bune. în cuvântul lor vorbitorii au 
subliniat acest lucrii, și-au 
exprimat mândria apartenenței la 
o filială de Cruce Roșie apreciată 
atât în plan național cât și 
internațional.

Majoritatea realizărilor și 
acțiunilor, în special sociale, ale 
filialei sau subfilialelor și-au găsit 
loc în coloanele ziarului nostru. De 
aceea vom prezenta în sinteză 
doar câteva împliniri. în domeniul 
organizatoric s-a reușit 
cumpărarea, cu sprijinul Crucii 
Roșii din landul Baden-Freiburg 
(Germania), unor sedii pentru 
subfilialele din Brad, Simeria și 
Vulcan, s-a renovat cel din Hațeg 
și se amenajează cel din Orăștie. 
La capitolul “Programul pentru 
intervenții, dezastre, prim-ajutor" s- 
a raportat că, datorită celor 
petrecute în județul nostru, filiala 
a distribuit medicamente, 
alimente, îmbrăcăminte, bani sau 
alte obiecte electrocasnice. în anii 
1995-1997 s-au primit donații din 
județ sau de la nemți în valoare 
de peste 997 milioane de lei, iar în 
acest an s-au distribuit ajutoare de 
peste un miliard de lei sinistraților. 
Concomitent s-a acționat pentru 
îmbunătățirea capacității 
operaționale a celor 16 
detașamente de intervenție din 

Județ, dintre care o prestație
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CRESCĂTORULUI j 

DE TAURINE" i
Răspunzând interesului | 

unor cititori, care și-au i 
exprimat dorința de a se ! 
abona ia "Revista I 
crescătorului de taurine", îi | 
informăm că pot să obțină j 
această publicație și pe bază I 
de abonament anual. Costul | 
abonamentului pentru anul ■ 
1999 (4 numere) este de 1 
12.000 iei. Costul abo-1 
namentuiui se poate expedia ■

’ prin mandat poșta! în contul * 
| 40727088201 deschis ia BCR | 
| - Filiala sector 3 București. I

J

'W’ MIERCURI 
.4 noiembrie 
Îmi 

''?T.OO TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.30
Medicina pentru toți (mag. 
medical) 18.10 Hollyoaks (s) 
18.35 Stăpânul lumii (s. da) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
335) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal,
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Impact (do) 21.30 
Fotbal Liga Campionilor: 
Meci din etapa a 4-a (d) 23.40 
Jurnalul de noapte 23.55 
Cultura în lume (mag.)

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

10.00 Opinia publică (r) 
11.00 Fotbal Avancronica 
etapei a 4-a a Ligii 
Campionilor 11.35 Mapa
mond (r) 12.05 Sunset 

deosebită au avut cele din 
Simeria, Vulcan, Ilia, Deva, 
Hunedoara și Brad. Și în 
instruirea pentru sănătate și 
prim-ajutor s-au obținut rezultate 
bune, atât cu echipajele de 
“Sanitari pricepuți”, care trezesc 
un interes deosebit printre elevi, 
cât și pe linia școlilor de surori 
voluntare de Cruce Roșie, care 
au înregistrat 220 de absolvente.

Chiar dacă rezultatele pot 
primi, în toate domeniile, 
calificative de bine, sau chiar 
foarte bine în unele cazuri, cei 
care activează în Crucea Roșie 
hunedoreană consideră că pot 
face mai mult. Acest lucru e cu 
atât mai meritoriu cu cât ei sunt 
voluntari, posibilitatea retribuirii 
măcar a unei persoane din 
cadrul fiecărei subfiliale aflându- 
se încă în stadiul de discuții.

Pentru anul viitor ca 
obiective prioritare sunt 
reactivarea unor subfiliale în 
mediul rural și creșterea 
numărului de membri cotizanți, 
instruirea teoretică și practică a 
tuturor celor cuprinși în 
activitatea de Cruce Roșie, 
constituirea de noi detașamente 
de intervenție, continuarea 
acțiunilor sociale pentru cei 
defavorizați, implicarea în 
acțiunile de prevenire a 
îmbolnăvirilor și, firește, 
menținerea relațiilor de 
parteneriat cu colegii germani.

în finalul adunării generale 
s-a ales noul comitet, cu un 
număr de 25 de membri și biroul 
său format din 11 persoane. în 
funcția de președinte a fost 
reales dl av. Vasile Sicoe, 
secondat de 4 vicepreședinți.

Viorica ROMAN Â

Privatizarea și agroturismul 
- "la pământ"

în comuna Sarmizegetusa, cu 
satele aparținătoare, însumând 
1500 de suflete, există doar 11 
operatori economici. Zece dintre 
aceștia fac comerț, iar unul singur, 
aflat și el în declin, se ocupă cu 
producerea unor băuturi 
răcoritoare. Lipsa unei activități 
economice de anvergură, alta 
decât agricultura, în zonă, lasă 
primăria fără posibilitatea 
prelevării unor venituri 
acoperitoare pentru necesarul 
comunei.

“Chiar în condițiile unei 
autonomii financiare locale, banii 
ce constituie fondurile proprii ale

Beach (s/r) 12.50 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r)
13.30 Ecclesiast ’98 (r) 14.00 
Em. în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 
16.00 Țiganca (s, ep. 30) 
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Formația „Rapsozii
Zarandului” 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-rup, Hei-rap! (cs) 
18.35 Fotbal Liga 
Campionilor: Spartak
Moscova - Internazionale 
Milano (d) 20.35 Contemp 
Art 20.10 Natacha (s) 21.00 
Pentru dvs., doamnă! 22.00 
Presupusă vinovăție (thriller 
SUA’91)

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
78) 11.20 Bugsy Malone (f/r) 
13.00 Constelația cinema (r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 
105) 14.00 Știrile amiezii
15.30 Dallas (s, ep. 115)
16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 32) 18.00 Decepții (s,

.... ....
Deputatul Petru Șteolea supune atenției ministrului Radu Berceanu 

Efectele nerealizării unor investiții 
în mineritul hunedurean

Deputatul de Hunedoara, dl Petru Șteolea, a făcut 
o intervenție pe lângă Ministerul Industriei și 
Comerțului, adresându-se ministrului Radu Berceanu, 
în vederea clarificării unor obiective privind strategia 
acestui minister în legătură cu situația mineritului din 
țara noastră, cu referire directă la starea din Regia 
Autonomă a Cuprului Deva, unde efectele nerealizării 
obiectivelor de investiții în unitățile și subunitățile 
acesteia au urmări imprevizibile în viitorul apropiat, 
ducând, de fapt, la închiderea nejustificată a unor 
capacități productive.

După ce în intervenție se arată că pentru 
realizarea strategiei RAC Deva a fost întocmit un 
amplu program de investiții, în esență proiectele 
vizând prioritar introducerea de noi tehnologii de 
preparare, în'mod deosebit pantru minereurile 
cuprifere și aurifere, precum și retehnologizarea și 
dotarea cu utilaje de mare performanță a carierelor, 
se evidențiază faptul că activitatea de investiții din 
ultimii doi ani a fost susținută din resursele proprii 
ale unităților în cauză, în vreme ce alocațiile

bugetare în acest sens reprezintă abia 25-30 la 
sută din solicitări.

în context, în privința utilajelor este de menționat 
imposibilitatea asigurării descopertei necesare producției, 
pe fondul utilizării unui parc de autobasculante uzat fizic 
și moral, reducerii cu 10-25 de procente a parcului față 
deanul 1989. în același timp costurile se mențin ridicate 
ca urmare a imposibilității retehnologizării marilor cariere 
și modernizării uzinelor de preparare. Se menționează 
că pentru anul 1998 RAC Deva a fundamentat un pro
gram de investiții de 1800 miliarde lei din alocații bugetare, 
din care s-au aprobat 380 miliarde lei, deci 21 la sută. 
Având în vedere situația actuală grea a mineritului, se 
solicită suplimentarea alocației în acest an cu cel puțin 
150 miliarde lei pentru continuarea unor lucrări vitale 
pentru activitatea de producție prezentă și viitoare.

Pe lângă obiectivele nominalizate a se realiza la 
Abrud, Moldova Nouă, Bălan, Roșia Montană și Zlatna 
- toate din cadrai RAC Deva, sunt susținute și investițiile 
necesare la E.M. Certej și Bolcana - Deva. (N.T.)

primăriei sunt, în cazul 
Sarmizegetusei, prea puțini pentru 
a ne desfășura activitatea. într-un 
an de zile încasăm cel mult 70 de 
milioane de lei. Va trebui deci să 
primim sprijin și pe,mai departe de 
la bugetul de stat”, precizează 
primarul comunei, dl Adam Corni. 
Zona reprezintă o dublă 
atractivitate din punct de vedere 
turistic. în primul rând, vestigiile 
istonce de aici sunt renumite în 
lumea celor interesați de civilizația 
daco-romană. Apoi, vecinătatea 
Parcului Național Retezat, a 
Parcului de Vânătoare, cât și 
pitorescul locului constituie o

ep. 78) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Atingerea (f.a. 
SUA 1993) 23.30 Agenția de 
presă 0.30 Vedete în papuci

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s, ep. 1) 11.15 
Aventurile lui Nancy Drew (s, 
ep. 1) 11.45 Pensacola -forta 
de elită (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 14.00 Punctul pe I 
(r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 155) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s, ep. 58) 18.15 Știrile 
PRO TV 18.50 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Fată-n față 
(dramă SUA 1993, p. I) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun 
după tine (s, ep. 9) 23.00 
Știrile PRO TV / Profit

AGASA
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 

atracție turistică extrem de 
ridicată. “Cu toate acestea, ne 
spune primarul, numărul turiștilor 
în zonă este nu mic, ci foarte mic. 
Există 10 gospodării pregătite să 
primească turiști, dotate cu 
instalații sanitare complete, 
boilere pentru apă caldă și 
căldură, precum și posibilități de 
servire a mesei. Nu le bate 
nimeni la ușă. Există și un han 
în Sarmizegetusa care se 
confruntă cu aceeași lipsă de 
clienți. Deci chestia cu 
agroturismul aducător de venituri 
nu e decât o poveste de adormit 
pruncii". (A.S.)

Căsuța poveștilor (d.a/r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 10.00 Te 
iubesc (s/r) 10.30 Din toată 
inima (s/r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15
Misterioasa doamnă (s/r) 
13.00 Micul criminal (f/r) 
15.00 Guadalupe (s, ep. 42) 
16.00 Te iubesc (s, ep.45)
16.30 Din toată inima (s, ep. 
218) * Concurs 17.30 Uneori 
avem aripi (s, ep. 50)18.30 
Sărmana Maria (s, ep. 101) 
19.05 Sărmana Maria (s) 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 214) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 77) 21.30 Ver
dict: crimă (s) 22.30 Roiul (f. 
SUA 1978)

PRIMA TY
7.00 Prima oră (mag.) 

10.00 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.30 Lexic (cs) 13.00 Știri 
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.151999 (s)

In așteptarea 
unui telefon

public...
Dacă până nu de mult 

telefoanele publice dădeau în 
dese rânduri dureri de cap, 
înghițind în gol monedele ori, 
dimpotrivă, blocăndu-se când ți- 
era lumea mai dragă, acum 
asemenea "disfuncționalități" 
sunt înlăturate. Telefoanele cu 
cartelă (precedate de cele mixte) 
au luat treptat locul aparatelor 
clasice și nu putem contesta că 
în privința eficienței realizării 
convorbirilor telefonice ele sunt 
net superioare. E drept că o 
cartelă nu mai e la fel de la 
îndemână precum mărunțișul 
monedelor, care însă oricum nu 
mai rezolvau mare lucru în condi
țiile creșterii prețului impulsurilor 
telefonice.

Unii însă mai așteaptă să 
poată beneficia și ei de aceste 
elementare mijloace de comu
nicare. Ne referim la cei care, fie 
că locuiesc în zona Dorobanți, fie 
că se află în trecere pe-aici, au 
avut nevoie la un moment dat să 
dea un telefon; dar ia-l de unde 
nu-i... “Reclamația" semnalată 
pare justificată, ținând seama că 
este vorba de o zonă totuși foarte 
populată, cu multe sedii de 
întreprinderi și în special cu tot 
mai numeroase locuințe noi. 
Poate că dacă ar fi existat o 
distribuire mai fericită a celor mai 
apropiate patru aparate 
telefonice, situate pe aceeași 
“linie'' (respectiv pe bdul 22 
Decembrie), la câteva zeci de 
metri unele de altele, restul zonei 
(până spre Fabrica de mătase) 
n-ar fi rămas “descoperit” în 
posibilitățile de a apela tele- 
fonic. (G.B.)_________________  

18.00 Călătorii în lum 
paralele (s) 19.00 Știri 19.4? 
Meșterul casei (s) 20.15 Ur 
alt început (s) 21.15 îr 
vârtejul dragostei (co. SUI 
1996) 23.30 Starea dt 
veghe; Foc încrucișa 
(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) 09.10-10.00 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale

ANTENA VDEV/î
10.00-10.15 Știri (r 

10.15-10.30 Plai de cânt ș 
dor 10.35-11.00 Muzică 
promo 16.35-17.30 Pro 
gram muzical 17.30-17.5! 
Interviul săptămâni 
17.55-18.00 TELEX 22.05 
22.15 Știri locale (r)

Miercuri, 4 noiembrie

Z BERBEC
Relațiile amoroase ori de 

afaceri vă sunt favorabile. 
Dar nu vă faceți iluzii 
exagerate în privința 
rezultatelor. într-un conflict 
s-ar putea să fiți solicitat ca 
mediator.

Z TAUR
Modestia este calea cea 

mai sigură pentru a obține 
sprijinul celor din jur în 
realizarea planurilor 
propuse. Nu e exclusă o 
surpriză financiară, care să 
vă bucure.

Z GEMENI
în alegerea unui nou 

partener de afaceri 
inspirația vă poate fi de 
folos. Trebuie să manifestați 
o atenție deosebită în tot ce 
faceți.

Z RAC
Sunteți deosebit de 

sensibil și de vulnerabil în 
neînțelegerile cu cei din jur. 
Noroc cu o veste venită de 
departe, care vă 
binedispune.

Z LEU
E posibil să dobândiți 

niște bani la serviciu. Și în 
plan afectiv ar putea 
interveni unele schimbări în 
bine. Cu toate acestea nu 
neglijați treburile casnice.

O FECIOARĂ
Riscațf să omiteți lucruri 

importante din dorința dv de 
câștig care e foarte mare. 
Să nu vă enervați dacă un 
prieten îndrăznește să vă 
reproșeze ceva.

Z BALANȚĂ
Deși aveți idei excelente, 

unele riscă să scape de sub 
control. Deci se impune 
atenție la aplicarea lor în 
practică. Dacă nu așteptați 
rezultate imediate puteți 
investi.

2 SCORPION
Noroc că nu aveți prea 

multă treabă, căci nu prea 
sunteți într-o formă bună. 
Rezolvați doar problemele 
urgente și apoi relaxați-vă.

2 SĂGETĂTOR
Un motiv de reflecție vă 

dă întâlnirea cu o persoană 
mai în vârstă. De 
schimbarea ce vi se 
propune vă cam temeți. 
Primiți un sfat înțelept de la 
un prieten.

2 CAPRICORN
O situație delicată vă 

solicită întreaga dv energie 
fizică și mentală. Cei din jur 
vă apreciază și vă recunosc 
meritele iar popularitatea vă 
e în creștere.

2 VĂRSĂTOR
Senzația că pierdeți timp 

și nu le puteți face pe toate 
vă macină. Mai bine ar fi să 
vă relaxați întâi și apoi să vă 
apucați de treabă.

2 PEȘTI
Momentul cel mai nimerit 

pentru a aplica informațiile 
prețioase primite n-a sosit 
încă. Vă dau bătaie de cap 
cei mai tineri din familie.
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EXPERIENȚA A ÎNVINS TINEREȚEA Șl 
TALENTUL

HANDBAL
EVOLUȚIE EXCELENTĂ A DEVENCELOR 

VIROMET ORAȘ VICTORIA - 
UNIVERSITATEA REMIN DEVA

Faza județeană a Cupei României a programat duminică la Ilia un 
meci atractiv și interesant între echipa locală Casino și tânăra echipă 
Fotbal Start Deva. Și de această dată Cupa României, cea mai iubită 
competiție internă, a generat ambiții și orgolii. Astfel că meciul a fost 
foarte disputat și spectaculos, cu numeroase ocazii de gol la ambele 
porți, în final înregistrându-se și o surprinzătoare întoarcere de scor, 
specifică jocurilor din Cupă.

După o uriașă ocazie irosită de Potinteu în minutul patru, în minutul 
șase pe contraatac Pal, lansat de Ploscaru, a deschis scorul în favoarea 
oaspeților: 0-1. Și deși gazdele s-au aruncat cu toate liniile în atac devenii 
s-au opus cu o apărare ermetică și bine organizată. Astfel că nici Murar 
(min 15 din lovitură liberă directă), nici PopaS. (min. 29-cap peste) și nici 
Sava (min. 34 torpilă lateral) n-au reușit mult doritul gol egalizator. Mai mult 
decât atât acționând tăios pe contraatac devenii ar fi putut să se 
desprindă dar Mladin (min. 16) și Simion (min. 31) s-au pripit la finalizare.

Debutul reprizei secunde a aparținut tot oaspeților care și-au mărit 
avantajul. în min 51 rapidul și tehnicul Mladin a făcut o cursă de 50m pe 
aripa stângă, a pătruns în careu de unde a șutat plasat la colțul lung și 
0-2. Credeam că la acest scor conturile sunt încheiate și că tinerețea, 
și talentul jucătorilor deveni vor reuși să răpună experiența gazdelor. 
Dar la experiență jucătorii gazdă au adăugat o uriașă voință de 
victorie și au reușit o spectaculoasă întoarcere de rezultat.

Tonul redresării l-a dat chiar căpitanul gazdelor veteranul S. Popa 
care în min. 64 a reluat cu latul în plasă o centrare a lui Toader și 1-2. 
Apoi, deși portarul oaspeților a avut.câteva intervenții excelente iar 
vârful Pal a ratat desprinderea la 1-3 în min. 68, tot Casino a înscris 
reușind egalarea. în min. 69 Șoancă l-a deschis printre pe Toader, 
acesta a driblat portarul și a trimis în plasă și 2-2. Golul victoriei și al 
calificării a fost reușit în minutul 85 când la o lovitură liberă executată 
de S. Popa, Murar a reluat cu capul pe spate la colțul lung și 3-2.

De mult nu am mai văzut, la acest nivel, un meci atât de disputat și 
de spectaculos încât să putem spune cu mâna pe inimă: felicitări 
învingătorilor, onoare învinșilor.

A arbitrat bine o brigadă din Orăștie - formată din: Traian Melha, 
la centru, Daniel David și Radu Răsădeanu, asistenți.

Casino: Hui - Bulgar, Balica (85 Drăgan), Toader, Lazăr, 
Roman (62 Căceu) - Șoancă, Murar, Potinteu, S.Popa, Sava.

Fotbal Start: Manolache - Lazăr, Vlad, Morton, Covaci, Ploscaru 
- Simion (69 Topor), Liurca (46 Mîrdan), Gașpar- Pal, Mladin.

Clprian MARINUȚ

19-24 (10-11)
în tentativa de a-și menține Deva s-a desprins la 5 goluri

supremația în cadrul seriei în vede
rea promovării în liga națională, 
Universitatea Remin Deva s-a de
plasat în orașul Victoria cu scopul 
declarat de a cuceri toate cele trei 
puncte puse în joc. Și, deși jocul s- 
a disputat în aer liber, devencele s- 
au adaptat condițiilor de joc, impu- 
nându-se fără probleme.

în prima repriză inițiativa a a- 
parținut elevelor antrenorilor prof. 
Marcel Șerban și prof, loan Mătă- 
saru, care au condus în perma
nență, diferențele cele mai mari 
de scor înregistrându-se în minu
tele 11 (4-1) și 25 (11-7). Doar 
spre finalul reprizei gazdele au 
avut o revenire puternică, re
ușind egalarea (10-10) în min. 29. 
Numai că tot devencele au intrat 
la pauză cu avantaj, datorită unui 
gol marcat prin surprindere de 
Melinda Toth.

Și repriza secundă a fost 
dominată categoric de devence. 
Pe fondul unei discipline tactice 
remarcabile, al unei apărări sigu
re și al unor contraatacuri fulge
rătoare, Universitatea Remin

diferență în două rânduri: 14-19 
în min. 46 și 19-24 în min. 60.

în această partidă s-au re
marcat în mod deosebit condu
cătoarea de joc Codruța Zavragiu, 
interul dreapta Melinda Toth, pi
votul Laura Crăciun și extrema 
dreaptă Simona Bozan, care au 
dat cursivitate atacului, iar în apă
rare s-au evidențiat Cosmina Rus 
și Lăcrămioara Alunge.

Realizatoarele celor 24 de go
luri sunt: Melinda Toth 10 (3 din 7 m), 
Codruța Zavragiu 7, Laura Crăciun 
3; Lăcrămioara Alunge 2; Diana 
Pătru și Simona Bozan câte 1.

Prin această victorie, Uni
versitatea Remin Deva își con
solidează poziția de câștigător 
al seriei având +8 la adevăr, la 
fel ca și echipa Oltchim II Râm- 
nicu-Vâlcea care nu are drept 
de promovare în liga națională.

în data de 7 noiembrie a.c., 
cu începere de la ora 11,00, Sala 
Sporturilor din Deva găzduiește 
ultimul joc din tur: Universitatea 
Remin Deva - Famos Odorhei.

Cristina ClNDA

CLASAMENT

Etapa (7.11.1998): Univ Remin Deva - Famos Odorhei; Oltchim 
II Rm. Vâlcea - Autonova Satu-Mare; Dwar Craiova - lason

1. Oltchim II RM. Vâlcea 6 6 0 0 169:117= 18 +8
2. Univ. Remin Deva 6 5 0 1 130:113=16 +8
3. Viromet Oraș Victoria 7 3 0 4 152:158=13 -4
4. Artego Tg. Jiu 7 3 0 4 147:153=13 -4
5. Dwar Craiova 6 3 0 3 149:132=12 -2
6. Autonova Satu-Mare 6 3 0 3 135:145=12 0
7. Famos Odorhei 6 2 0 4 145:172=10 -2
8. lason Brașov 6 0 0 6 103:155=6 -4

Brașov; Artego Tg. Jiu - Viromet O.V. (stau).

Optimile de finală ale 
Cupei României
La FRF a avut loc tragerea la 

sorți a optimilor de finală ale Cu
pei României la fotbal, lată ce au 
decis sorții: Rapid - Cimentul Fieni; 
Oțelul Galați - Sportul Stud.; FC 
Național - UM Timișoara; CSM 
Reșița - Gloria Bistrița; Dinamo - 
Ceahlăul P.N.; Univ. Craiova - Pe
trolul; Steaua - “U” Cluj; FCM Ba
cău - FC Onești. Se studiază ca 
disputarea meciurilor să aibă loc 
la 11 sau 18 noiembrie.
Manea a plecat de la 

Ceahlăul
Așa cum era de așteptat în 

urma slabelor rezultate obținute 
de Ceahlăul P.N., contractul lui 
Nicolae Manea a fost reziliat. 
Fostul antrenor a avut de înfruntat 
pe unii jucători ce nu l-au dorit la 
Pietricica. Azi, Gh. Ștefan ar putea 
anunța numele noului antrenor 
principal la Ceahlăul. (S.C.)

Asociația Județeană de fotbal
După abateri disciplinare urmează sancțiuni

în ultimele etape ale campio
natelor județene s-au înregistrat 
abateri grave la normele de 
etică sportivă: lovirea arbitrilor, 
bruscarea lor, proteste repetate 
la adresa arbitrilor, lovirea inten
ționată a adversarului fără 
minge, neasigurarea oamenilor 
de ordine la majoritatea jocurilor 
disputate, fapt pentru care ar
bitrii jocurilor au sancționat ju
cători cu cartonașe galbene și 
eliminări, fapt pentru care sub
comisia de disciplină a suspen
dat din activitatea competițională 
jucătorii:

- NICUȚA CONSTANTIN - 
UNIREA VETEL 6 etape

-LÂZĂREANU MARCEL - 
MINERUL TELIUC 6 etape

- ONISIE PETRU - FC 
PAROȘENI 4 etape

- GHERASE GEORGE - FC 
PAROȘENI 3 etape

- ZBENGHEA ADI - MINERUL 
TELIUC 2 etape

- BOANDA PETRU - DACIA 
ORĂȘTIE 1 etapă

- ORIRSESCU CLAUDIU - 
FOTBAL START DEVA 1 etapă

- DETESTEANU MARCEL - 
UNIREA VETEL 1 etapă

-ADREESCU GHEORGHIȚÂ- 
POIANA RUSCA 1 etapă

La jocul FC Dacia Orăștie - CFR 
MARMOSIM SIMERIA, disputat în 
data de 24 octombrie a.c., au avut 
loc incidente care nu se încadrează 
în normele de etică sportivă: lovirea 
și bruscarea arbitrului Suciu Claudiu, 
pătrunderea în terenul de joc a per- 
spanelor neoficiale, comportarea 
instructorului sportiv de la AS FC 
DACIA ORĂȘTIE de o manieră care

nu se încadrează în normele de 
etică sportivă.

Subcomisia de disciplină ana
lizând gravele abateri săvârșite de 
unii jucători și persoane din con
ducerea Asociației, în ședința din 
29 octombrie 1998, a luat urmă
toarele măsuri disciplinare: sus
pendarea următorilor jucători de la 
AS FC DACIA ORĂȘTIE:

Ivănescu Remus - 4 etape 
Sidorak Vili - 3 etape 
Marin Ovidiu - 3 etape 
Suspendarea instructorului 

sportiv Stăncel Vasile un an din 
activitatea competițională și 
amendă pecuniară 100.000 lei; - 
depunctarea AS FC DACIA 
ORĂȘTIE cu un punct din cla
sament; - sanctionarea cu a- 
mendă a AS FC DACIA ORĂȘTIE 
cu suma de 500.000 lei.

CLASAMENTELE 
JUNIORILOR

( JUNIORI Al )
F.C. CORVINUL 7 6 1 0 45-2 19
FOTBAL START DEVA 7 4 1 2 26-12 13
JIUL PETROȘANI 7 4 1 2 20-11 13
VICTORIA CĂLAN 7 4 1 2 19-21 13
CIF ALIMAN BRAD 7 1 0 6 9-36 3
VEGA DEVA 7 0 0 7 2-39 0

( JUNIORI Bl )
FCS CORVINUL 7 6 1 0 42-1 19
JIUL PETROȘANI 7 6 1 0 37-4 19
FOTBAL START DEVA 7 2 2 3 16-19 8
VICTORIA CĂLAN 7 2 2 3 12-15 8
CIF ALIMAN BRAD 7 2 0 5 8-25 6
VEGA DEVA 7 0 0 7 5-46 0

(JUNIORI C- VALEA MUREȘULUI )

FC CORVINUL 6 5 0 1 32-5 15
TEHNO SIMERIA 6 5 0 1 30-5 15
DACIA ORĂȘTIE 6 4 0 2 22-6 12
MINERUL CERTEJ 6 3 0 3 16-13 9
CSS HUNEDOARA 6 2 0 4 16-19 6
ASA AURUL BRAD 6 2 0 4 11-22 6
VEGA DEVA 6 0 0 6 4-61 0 '

( JUNIORI C- VALEA JIULUI

JIUL PETROȘANI 5 4 1 0 22-3 13
PAROȘENI VULCAN 5 3 3 0 15-6 12
PARÂNGUL LONEA 5 3 1 2 10-7 10
MINERUL LUPENI 5 .1 0 4 2-13 3
MINERUL URICANI 6 0 1 5 6-26 1

300.000.000 lei! lăoga Galeriile de Arta, te!234048
IWECIUBI INTERNII

I
Rezultatele etapei a 14-a: Metrom Bv. - 

Poli lași 2-2; Nitramonia - Rocar Buc. 0-2; Sportul 
Stud. - Midia Năvodari 0-0; Dacia Brăila - Petrolul 
Moinești 1 -2; Rulmentul Alex. - Cimentul Fieni 0-1; 
Chindia Târgoviște - Precizia Săcele 1-0;

Tractorul Bv. - Laminorul Roman 2-0; Poiana Câmpina - Dunărea 
Galați 2-0; Gloria Buzău - FC Brașov 1-2

DIVIZIA Dj

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Cimentul - Dacia Brăila; Laminorul - Rulmentul; 
Precizia - Nitramonia; Rocar - Tractorul; Petr. Moinești - Poiana; 
Dunărea Galați - Gl. Buzău; FC Brașov - Sportul Stud.; Midia 

^Năvodari - Metrom; Poli lași - Chindia.

1. FC Brașov 14 10 3 1 30-9 33
2. Petrolul Moinești 14 8 2 4 22-16 26
3. Rocar Buc. 14 8 1 5 26-20 25
4. Cimentul Fieni 14 7 4 3 17-15 25
5. Poli, lași 14 7 3 4 21-16 24
6. Midia Năvodari 14 6 4 4 24-17 22
7. Laminorul Roman 14 7 1 6 16-17 22
8. Tractorul Br. 14 7 0 7 17-20 21
9. Metrom Br. 14 6 2 6 20-15 20
10. Chindia Târgov. 14 6 2 6 20-16 20
11. Precizia Săcele 14 6 1 7 20-20 19
12. Sportul Stud. 14 6 1 7 14-16 19
13. Poiana Câmpina 14 5 4 5 15-18 19
14. Rulmentul Alex. 14 5 3 6 13-10 18
15. Gloria Buzău 14 4 2 8 15-20 14
16. Nitramonia Făg. 14 4 1 9 9-22 13
17. Dunărea Galați 14 3 3 8 14-26 12
18. Dacia Brăila 14 1 3 10 7-27 6

REZULTATELE ETAPEI A 12-A DIN 1 NOIEMBRIE 1998
Minerul Bărbăteni - Minerul Aninoasa 5-3
Victoria Călan - Met. Crișcior 15-0
Constr. Hunedoara - Parângul Lonea 2-3
CFR Marmosim Simeria - Minerul Ghelari 8-0 
FC Paroșeni - Vulcan - Dacia Orăștie 6-0

CLASAMENTUL
1.FC PAROȘENI VL. 10 9 1 0 47-5 28
2. MIN. BĂRBĂTENI 10 7 1 2 56-24 22
3. FC DACIA ORĂȘTIE 10 7 0 3 37-16 21
4. PARÂNGUL LONEA 9 6 1 2 39-12 19
5. CFR. MARM. SIMERIA 10 6 1 3 48-12 18
6. VICTORIA CĂLAN 11 5 2 4 44-14 17
7. CONSTR. HUNEDOARA 10 4 3 3 22-18 15
8. MIN. ANINOASA 10 4 1 5 28-35 13
9. MIN. TELIUC 10 3 2 5 20-27 11
10. CIF. AL. BRAD 10 2 0 8 14-61 6
11. MIN. GHELARI 10 1 0 9 30-54 3
12. MET. CRIȘCIOR 10 0 0 10 7-114 0

ETAPA VIITOARE A 13-A DIN 8 NOIEMBRIE (ultima)
Min. Aninoasa - CIF Aliman Brad
Metalul Crișcior - Constr. HD
Parângul Lonea - Marmosim Simeria
Minerul Ghelari - Paroșeni Vulcan
Dacia Orăștie - Minerul Teliuc
—........................................... ..... ................—■; ■

Rezultatele etapei a 14-a: West P Arad - 
Metalurgistul Cugir 3-1; Ind. S C Turzii - FC Telecom 
Arad 2-0; Olimpia Gherla - CFR Timișoara 4-1; 
Armătura Zalău - Minaur Zlatna 2-0; Min Ștei - Min. 
Sărmășag 0-0; Electrica Timiș. - CFR Cluj 4-2;
Phoenix B.M. - Inter Arad 8-2; Someșul S.M. - UM Timișoara 1-6; 
Obilici Sânmartinul Sârbesc - Sticla Turda 2-1; Crișul Aleșd a stat.

Etapa viitoare: Telecom Arad - Metalurgistul; CFR Timiș - Crișul; 
Minaur - Ol. Gherla; Min. Sărmășag - Armătura; CFR Cluj-Min. Ștei; 
Inter Arad - Electrica; UM Timișoara - Phoenix; Sticla - Someșul; 
Obilici - W. P. Arad; C. Turzii stă.

CLASAMENTUL
1. UM Timișoara 14 12 0 2 40-6 36
2. Sticla Turda 14 10 1 3 29-12 31
3. Armătura Z. 14 8 3 3 26-16 27
4. W. P. Arad 15 8 3 4 30-22 27
5. Ind. S.C. Turzii 15 8 2 5 24-23 26
6. CFR Cluj 14 7 3 4 28-21 24
7. Olimpia Gherla 14 7 2 5 20-12 23
8. Telecom Arad ' 15 6 4 5 28-19 22
9. Someșul S.M. 14 6 2 6 18-22 20
10. Minaur Zlatna 14 6 2 6 16-26 20
11. CFR Timișoara 14 5 3 6 19-25 18
12. Phoenix B.M. 14 5 2 7 25-19 17
13. Crișul Aleșd 14 5 2 7 24-21 17
14. Electrica Timiș. 14 5 0 9 30-33 15
15. Metalurgistul 15 5 0 10 16-38 15
16. Inter Arad 14 3 4 7 14-31 13
17. Min. Sărmășag 14 2 6 6 9-18 12
18. Obilici Sănmartin 14 4 0 10 14-34 12
19. Minerul Ștei 14 2 3 9 11-23 9
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Patrimoniu de miliarde
sacrificat pentru câteva 

sute de mărci pe lună
Proprietatea de grup, spe

cifică cooperației, este, 
întrucâtva, similară cu “celebra" 
proprietate a “întregului popor”, 
care, fiind a tuturor și a nimănui, 
a dus la risipe și abuzuri 
fantastice în'zona patrimoniului 
național. Nepăsarea proprieta
rului “la comun" față de 
patrimoniul său e păguboasă 
pentru societate, în general, iar 
încăpățânarea de a nu vinde 
active pe care alți întreprinzători 
ar avea puterea de a le pune în 
valoare e de două ori nocivă. O 
dată pentru că se pierd valori 
imense, imposibil de recuperat, 
iar a doua oară pentru că 
stăvilește nepermis un sector 
privat, cu mult mai incisiv și mai 
potent în a desfășura afaceri 
decât vechile forme economice 
aflate în lâncezită suficiență a 
încasării, lunare, a unor chirii.

Hanul Sarmizegetusa, din 
localitatea omonimă, este un 
edificiu construit cu ani în urmă 
în vederea susținerii cu casă și 
masă a turiștilor atrași de 
vestigiile istorice și de pitorescul 
natural al zonei. Hanul a fost 
realizat din fondurile cooperației, 
fiind în prezent proprietatea 
Federalcoop Hunedoara. Edifi
ciul, cu o arhitectură plăcută și 
originală, are 24 de camere de 
cazare, un restaurant ce poate 
servi 200 de persoane, un bar și 
o bucătărie dimensionate 
corespunzător. După momentul 
1989, hanul a cunoscut o perma
nentă decădere. Federalcoop 
Hunedoara l-a închiriat, pe rând, 
câtorva întreprinzători care, după 
ce s-au luptat o vreme cu “morile 
de vânt", au părăsit afacerea, 
între timp, starea localului s-a 
degradat continuu.

Din primăvara acestui an, 
Hanul Sarmizegetusa este 
închiriat de dl Radu Rus-Vid, 
asociat unic la R.I.K. SRL Oțelul 
Roșu. întreprinzătorul își 
amintește de starea localului în 
momentul preluării lui: “ Nu 
aveam curent, nu aveam apă, nu 
aveam încălzire. Trăiam în 
condiții asemănătoare epocii de 
piatră. în bucătăria hanului, vă 
rog să mă credeți, din tot 
arsenalul specific n-am găsit 
decât, nu uit cât trăiesc, o oaiă 
de 20 de litri. In rest, goiiciune 
absolută.' Culmea este că in 

‘ contractul de it.Cri.iere, semnal 
cu dl Rus-Vid, proprietarul, 
respectiv Federalcoop Hune
doara, se angaja să ofere spațiul 
cu toate utilitățile în stare de 
funcționare și să asigure toate

EVOLUȚIE SPRE ECONOMIA
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Prin fața comisiei de premiere 
a firmelor hunedorene pentru 
activitatea depusă și rezultatele 
obținute în anul 1997 se prezintă 
reprezentanții la vârf ai acestora, 
îmi atrag atenția numele și chipul 
unui mai vechi cunoscut, reputat 
specialist în domeniul său de 
muncă, în profesia sa.

Notez: Agricultură; întreprin
deri mari : Locul I - SC "Suinprod” 
SA Orăștie. Prima și singura din 
domeniu, de asemenea calibru, 
care ocupă un loc în clasament. 
Pozițiile 1 și 2 sunt libere. Și acest 
amănunt spune ceva. Se prezintă 
să ridice diploma și placheta 
medicul veterinar loan Jula, 
directorul general al sus-numitei 
unități.

Agricultură; întreprinderi mici - 
Locul I - SC “Combor" SA Orăștie. 
Ridică diploma și placheta același 
loan Jula, în calitate de membru al 
consiliului de administrație al SC 
“Combor” SA, vecină și asociată a 
SC “Suinprod" SA.

Și pentru că, în premieră, au 
fost onorate cu diplome de 
excelență unitățile care, în ultimii 
trei ani'(1995-1996-1997), au 
ocupat unul din locurile 1-3 în topul 
firmelor județene, iar din rândul 

j   

reparațiile necesare infra
structurii. în lipsă, dl Rus-Vid a 
investit cca. 50 de milioane de 
lei pentru aducerea, cât de cât, 
a hanului în niște parametri 
favorabili vieții. A fost introdus 
curentul electric, iar montarea 
unei pompe a permis 
alimentarea cu apă a parterului 
clădirii. A fost cumpărată 
veselă, bucătăria a fost dotată 
cu grill și câteva cuptoare cu 
microunde care să permită 
oferirea unei gustări. Cum 
întreprinzătorul lăsa impresia 
că are un potențial investițional 
cu mult mai mare, l-am întrebat 
ce-l împiedică să reabiliteze 
clădirea pentru a putea oferi 
servicii complete.

“Zona este foarte pito
rească, sunt plasat pe un drum 
circulat, ce leagă Oțelul Roșu 
de Hațeg, iar un han dotat cu 
tot ce trebuie, care oferă 
servicii de cazare și masă de 
calitate, la prețuri accesibile, 
nu poate să nu intereseze, 
dacă nu turiști numeroși, cel 
puțin puzderia de conducători 
auto care trec pe lângă han, 
Localul are potențial, dar, din 
păcate, atâta timp cât sunt un 
simplu chiriaș în acest spațiu 
nu îndrăznesc să investesc în 
infrastructura clădirii. Oricând 
pot fi dat afară." precizează dl 
Rus-Vid. Clădirea reclamă 
serioase investiții, întreaga 
rețea de instalații la etajul 
superior fiind distrusă, la fel ca 
și instalația de furnizare a 
căldurii pe timp de iarnă. 
Practic, valența de han a 
proprietății cooperației a 
dispărut. Activitatea de bază, 
care aduce venituri, este 
organizarea la fiecare sfârșit de 
săptămână a unei discoteci 
care reunește tinerii din satele 
comunei. De aici și din barul ce 
funcționează încă ies cele 
peste 700 de mărci germane 
cât reprezintă chiria plătită 
cooperației. Cât despre clădire, 
aceasta e supusă în continuare 
degradării. “Dacă Federalcoop 
nu va găsi modalitatea de a 
vinde acest patrimoniu și va 
merge în continuare pe 
această politică neinterven- 
țicnistâ, de a scoate mărcile 
ain "foc" cu mâna altuia, fată 
să-i pese de starea 
patrimoniului, în cel mult doi 
ani, acest han va fi o ruină 
irecuperabilă. Și e păcat I", a 
spus, în încheiere, d1 Radu 
Rus-Vid.

DE PIAȚA
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acestora n-a lipsit “Suinprod" 
Orăștie, l-am bifat iar pe doctorul 
veterinar loan Jula primind 
distincțiile hărniciei și felicitările 
pentru bunele rezultate înregistrate. 
Ca urmare, l-am abordat abrupt:

- Cam multe premii, die 
director.

- Nu sunt ale mele. Sunt ale 
oamenilor din cele două unități, 
care au înțeles că în noile condiții 
de existență a întreprinderilor în 
care lucrează trebuie să 
muncească mai mult și mai bine ca 
înainte. Iar activitatea intensă, 
ordonată, responsabilă nu poate să 
nu dea rezultate. Personal, sunt 
mulțumit de seriozitatea angajaților, 
de realizările obținute în cele două 
unități și vecine și surori.

- Chiar dacă ele sunt cu 
capital majoritar de stat.

- Da, nu cred că într-o 
întreprindere de stat trebuie să se 
muncească mai prost, să existe 
indisciplină, conducătorii să nu se 
implice dinamic și hotărât, lată, eu 
am mai spus, și repet, că de câțiva 
ani lucrăm cu profit, reușim să 
returnăm ritmic la stat din datoriile 
acumulate în primii ani de după

Ing. llie Bălănescu, 
directorul general al 

RAH Petroșani

în pofida revendicărilor 
sindicale constante și a greu
tăților multiple cu care se 
confruntă mineritul Văii Jiului, 
reforma în domeniu se 
derulează după programe 
riguros întocmite.

Restructurarea activității de 
extracție și preparare a 
cărbunelui în Valea Jiului a 
început în urmă cu peste un an 
de zile, spunea directorul 
general al Regiei Autonome a 
Huilei Petroșani, ing. llie 
Bălănescu, la recenta vizită a 
primului ministru Radu Vasile în 
acest mare bazin carbonifer al 
țării. Am avut în vedere 
concentrarea activității de 
producție în zonele cu potențial 
tehnic și economic ridicat, 
reducerea numărului de 
sectoare productive și auxiliare 
la nivel optim, încât să 
diminuăm cât mai mult 
pierderile, cheltuielile neecono- 
micoase. Au fost închise 
minele Mehadia și Bozovici, din

Minerii vor dolari și 
pământ

Celor 21 de solicitări din programul LSMVJ prezentat primului 
ministru Radu Vasile, cu prilejul vizitei în Valea Jiului în data de 16 
octombrie a.c., li s-au mai adăugat cinci, după greva minerilor din 
26-27 octombrie a.c. Cu acest bogat set de revendicări s-a 
prezentat, la sfârșitul săptămânii trecute, Miron Cozma, la întâlnirile 
cu secretarul de stat în MIC, Nicolae Stăiculescu, și cu ministrul 
Industriei și Comerțului, Radu Berceanu.

între cererile minerilor, la loc de frunte se află: plata fiecărui miner 
disponibilizat în urma restructurării Regiei Autonome a Huilei 
Petroșani a unei sume echivalente cu 10.000 de dolari, două hectare 
de pământ, acordarea unor credite cu dobândă subvenționată pe 
termen lung, asigurarea comenzii de stat pentru producția de 
cărbune pe anul 1999 cel puțin la nivelul celei din acest an, 
garantarea plății la timp a salariilor - motive de grevă până acum.

Deocamdată li s-a răspuns favorabil doar în privința asigurării 
salariilor, prin obligarea CONEL de a-și achita ritmic către mineri 
contravaloarea cărbunelui livrat. Celelalte revendicări urmează a fi 
dezbătute mai în profunzime de către Guvern. Veșnic nemulțumit, 
deși s-a arătat bucuros de reorgan'zarea RAH și transformarea ei 
în Compania Națională a Huilei, Miron Cozma le-a spus partenerilor 
de dialog că s-ar putea ca, în baza noii platforme de revendicări, să 
deschidă alte conflicte de muncă.

\

1990, iar la anul, în cazul că nu ne 
privatizăm, vom termina cu 
restanțele, vom fi liberi de orice 
obligație. Mai ales dacă, așa cum 
s-a anunțat în presa scrisă' și 
audiovizuală, penalitățile pentru 
întârzierea plății la bugetul de stat 
și al asigurărilor sociale vor fi 
preluate la datoria publică.

- înțeleg că activitatea 
“Suinprod” Orăștie marchează 
o continuă evoluție.

- Da, în primul rând ca 
dimensiune a firmei. în 1995 am 
luat premiul I ca întreprindere 
mică, în 1996 am repetat 
performanța dar în clasamentul 
întreprinderilor mijlocii, iar pe anul 
trecut ne-am situat pe locul I în 
topul întreprinderilor mari. Și ca 
performanțe am urcat, și ca 
rezultate, având condiții de 
continuă perfecționare a activității 
și de sporire a realizărilor.

- înseamnă că privatizarea 
nu vă va prinde pe picior greșit.

- In nici un caz. Economia de 
piață ne așteaptă. Trebuie să 
mergem înainte prin noi înșine. 
Nimeni nu te ajută. Dovada e 
munca și viața noastră. Ale 
fiecăruia dintre noi.

județul Mehedinți, iar de curând, 
de la 1 octombrie, și-au încetat 
activitatea și exploatările 
miniere Petrila Sud și Câmpu lui 
Neag din Valea Jiului. De 
asemenea și-au restrâns 
lucrările de extracție minele 
care nu au mai putut fi încadrate 
cu personal, numărul sectoa
relor s-a diminuat de la 121 la

Reforma în minerit

105, iar cel al schimburilor s-a 
redus de la 4 la 3 în unitățile de 
exploatare și de la 3 la 2 în cele 
de preparare a cărbunelui. 
Corespunzător, efectivul 
personalului angajat la RAH 
Petroșani s-a micșorat, 
ajungând de la 45.134 de 
persoane la 23.668 de salariați, 
în prezent, reducere semni
ficativă, în procent de 46,7 la 
sută.

în paralel cu aceste măsuri 
s-a insistat pe creșterea 
numărului muncitorilor direct 
productivi, de la 3805 persoane 
la 1 ianuarie 1998 la 3993 de 
persoane la 31 august a.c. La 
nivelul RAH au fost reduse 73 
de posturi TESA și 55 de 
maiștri, alte 492 de persoane 
auxiliare de la diferite unități 
miniere fiind transferate la 
Unitatea Administrativă 
Cămine - Cantine Valea Jiului 
(UApCVJ).

în aceste condiții grele, 
“agrementate” de nemulțumiri 
sindicale și greve pentru 
neplata salariilor la timp, RAH

în urmă cu mai bine de un an 
lua ființă, în Capitală, Agenția 
Națională pentru Dezvoltarea și 
Implementarea Programelor de 
Reconstrucție a Zonelor Miniere. 
Președinte a fost numit Radu 
Mironovici, iar director general 
executiv, Horia Nițescu. Menirea 
instituției derivă din însăși

MIRON COZMA 
CERE DESTITUIREA 

CONDUCERII 
ANDIPRZM

de restructurare a

nemulțumit de 
depusă până în

denumirea sa și se traduce în 
promovarea și facilitarea măsurilor 
de atenuare a impactului social 
datorat disponibilizării de personal 
în procesul 
mineritului.

Profund 
activitatea 
prezent, liderul sindical al minerilor 
din Valea Jiului, Miron Cozma, i-a 
cerut primului ministru Radu 
Vasile, cu prilejul recentei sale 
vizite în Valea Jiului, să destițuie 
conducerea ANDIPRZM.

Răspunsul n-a fost dat până 
acum, dar parcă Miron Cozma are 
ceva dreptate.

Petroșani a reușit să extragă în 
perioada ianuarie - octombrie 
1998 aproape 3,5 milioane de 
tone de cărbune, cu o produc
tivitate de circa 132 tone/ 
persoană, reprezentând o 
creștere cu 23,8 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Gradul de subvenționare din 
partea statului a fost de 19,19 la 

sută, iar pierderile nete au 
înregistrat mai mult de 1700 de 
miliarde de lei.

Dialogul purtat de admi
nistrația și sindicatele miniere 
din Valea Jiului cu primul 
ministru Radu Vasile, cu miniștrii 
Radu Berceanu și Decebal 
Traian Remeș au relevat o serie 
de carențe în domeniu, dar și 
preocuparea constantă pentru 
restructurarea și reorganizarea 
mineritului, în baza programelor 
întocmite. între măsurile avute 
în vedere se află sistarea 
angajărilor de personal, 
pensionarea pentru limită de 
vârstă și vechime în muncă, 
până la 31 decembrie a.c., a 116 
persoane, care se vor adăuga 
celor 483 de persoane 
pensionate până acum. Va 
continua restructurarea 
aparatului Regiei, de la 136 de 
salariați la 119 salariați, prin 
ordinul Ministerului Industriei și 
Comerțului, vor intra sub 
incidența Ordonanței de urgență 
60/1998 alți 167 de angajați din 
aparatul administrativ al

Cum și de unde ne finanțăm 
avantajos afaceriie ? (V)
Credite

naționaler

Spectrul creditelor preferențiale 
care se acordă în cadrul programelor 
naționale guvernamentale este 
extrem de redus. 'Există practic două 
programe.

1. Programul de acordare de 
credite cu dobândă bonificată IMM

Există, prin HGR 805/1994, o 
inițiativă a guvernului de stimulare 
economico-financiară a sectorului 
întreprinderilor Mici și Mijlocii(IMM). 
S-a acordat la acea dată de la 
bugetul de stat suma de trei miliarde 
de lei pentru acordarea de credite cu 
dobândă bonificată pentru realizarea 
de proiecte în domeniile industriei, 
serviciilor, turismului, construcțiilor, 
proie'ctării, cercetării-dezvoltării. Au 
fost antrenate în derularea liniei de 
credit Banca Ion Țiriac, BCR, 
Mindbank, Fondul Român de 
Garantare a Creditelor pentru 
întreprinzătorii Privați S.A.

IMM-urile care au acces la linia 
de credit trebuiau să îndeplinească, 
cumulativ, următoarele condiții: 
proiect de investiție în producție, 
serviciiținclusiv turism), construcții; 
firma să aibă cel puțin 90 la sută din 
forța de muncă angajată cu contract 
de muncă pe o perioadă 
nedeterminată; pe timpul derulării 
creditului să aloce minimum 80 la 
sută din profitul net pentru 
dezvoltare, rambursarea creditului și 
plata dobânzii și comisionului 
bancar.

Conform art. 3 din HGR 805/ 
1994, creditele se acordă în 
următoarele condiții: beneficiarul să 
contribuie cu 20 la sută din valoarea 
proiectului; creditul să nu 
depășească 50 de milioane de lei; 
rambursarea se face pe o perioadă 
de maximum 3 ani cu o perioadă de 
grație de 6 luni; dobânda este 50% 
din dobânda de referință a BNR; 

unităților Regiei, iar prin 
desprinderea din structura 
RAH a altor activități auxiliare 
- pază, depozite de materiale, 
unități de producere a energiei 
termice etc. - va rezulta o 
reducere de personal de încă 
1372 de persoane.

Administrația RAH Petro
șani și-a propus reorganizarea 
uzinelor de preparare a 
cărbunelui, prin reunirea lorîntr- 
o singură unitate cu trei secții în 
teritoriu. în vederea scăderii 
costurilor de producție se 
preconizează restrângerea 
activității de exploatare din 
blocurile și zonele cu strate slab 
productive, reducerea con
ținutului de cenușă în volumul 
masei exploatate, creșterea 
productivității muncii cu 15 la 
sută, respectiv de la 200 tone/ 
om/ 1998 la 230 tone/ om/ 
1999, reducerea cheltuielilor cu 
energia electrică, prin intro
ducerea gestionării automate a 
consumului.

Unitățile miniere care nu vor 
reuși să se încadreze în 
costurile și consumurile pla
nificate la nivelul Regiei vor fi 
trecute în procesul de 
conservare, iar unele perimetre 
vor fi scoase la concesionare.

Sunt doar câteva idei, 
gânduri, măsuri ale admi
nistrației Regiei Autonome a 
Huilei Petroșani în acțiunea 
complexă și dificilă de reformă 
a mineritului din Valea Jiului. 
Materializarea lor presupune, 
pe lângă înțelegerea 
necesității procesului de către 
mineri, o susținere și un sprijin 
pe măsură din partea 
organismelor centrale abilitate 
și nu în ultimul rând a 
Guvernului României.

9

beneficiarul să respecte 
destinația creditului.

în prezent sunt făcute 
demersuri pentru modificarea 
condițiilor de acordare și a 
procedurilor de obținere a 
creditului.

Informații suplimentare: tel.: 
01-614.0847

2. Programul Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale 
privind activitatea de creditare a 
IMM

Prin prevederile Legii 1/ 
1991, republicată în 1994, 
modificată în 1997, unei părți din 
fondul de șomaj i s-a rezervat 
rolul de fond creditor în scopul 
creării și dezvoltării de IMM-uri. 
Creditele acordate au o dobândă 
de 50 la sută din taxa oficială a 
scontului stabilită de BNR. 
Creditarea este condiționată, prin 
lege, de crearea de locuri de 
muncă în activități productive, 
servicii, turism, locuri pe care 
beneficiarii creditului au obligația 
să le ocupe în proporție de 50 la 
sută cu șomeri ce beneficiază de 
ajutor de șomaj, ajutor de 
integrare sau alocație de sprijin.

Beneficiarii creditelor sunt 
IMM-uri constituite în baza Legii 
31/1990, care au activitatea de 
bază producție, prestări de 
servicii sau turism (nu se 
creditează operatorii economici 
care obțin din comerț peste 20 la 
sută din venituri), care nu au un 
număr de angajați peste 200, iar 
cifra de afaceri(după realizarea 
dezvoltării) să fie cuprinsă între 
10 milioane și 10 miliarde de lei. 
Creditul va reprezenta cel mult 
70 la sută din valoarea proiec
tului. Funcție de posibilitatea de 
rambursare și de asigurarea ga
ranțiilor corespunzătoare, valoa
rea creditului nu poate depăși 10 
milioane de lei pentru fiecare nou 
angajat. Durata de creditare este 
de 3 ani, iar perioada de grație 
de maximum 6 luni. Banca prin 
care se derulează creditarea este 
Banc Post.

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN
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Ministrul Andrei Marga a 
aprobat recent noul regulament 
pentru admiterea în licee și școli 
profesionale, prin care este de
molat vechiul sistem de admitere. 
Noul regulament prevede că la 
licee și școli profesionale se vor 
putea însene absolvenți de gim
naziu cu certificat de capacitate. 
Chiar și absolvenții din gene
rațiile anterioare, care mai în
deplinesc criteriul de vârstă 
pentru a se putea însene la liceu 
sau școală profesională (adică 
au mai puțin de 17 ani), vor tre
buie să promoveze examenul de 
capacitate pentru a putea fi ad
miși într-o astfel de unitate. Ei vor 
putea susține capacitatea la unul 
din centrele la care se organi
zează acest examen.

înscrierile pentru liceu sau 
școală profesională se vor face 
la unitățile școlare respective, 
precizându-se ordinea opțiunilor 
pe profil și specialitate. în cazul 
liceelor cu profil artistic, sportiv, 
militar, se vor organiza în conti
nuare probe de aptitudini. La 
aceste probe, evoluția candi- 
daților va fi apreciată prin note, 
media lor urmând să reprezinte 
jumătate din media finală. MEN a 
specificat în regulament că apre
cierea probelor de aptitudini la 
liceele militare și teologice se va 
face potrivit unor metodologii 
proprii. Tot după o metodologie 
proprie se va desfășura și pro
ba de verificare a cunoștințelor

Doi ani de studiu 
întrunul singur

Elevii din învățământul primar, 
gimnazial și liceal, care au re
zultate foarte bune, vor putea, 
începând din anul școlar viitor, 
să urmeze doi ani de studiu într- 
unul singur, pentru prima dată de 
când, acum 40 de ani, acest 
drept le-a fost luat.

Din anul școlar 1999-2000, 
promovarea a doi ani de studiu 
într-unul singur va putea fi fă
cută în clasele din interiorul fie
cărui ciclu de studiu ( a-ll-a și a 
lll-a, a Vl-a și a Vll-a etc), o sin
gură dată. în cazul în care va 
profita de această facilitate în 
fiecare din cele trei cicluri de 
studiu, de exemplu, un elev ar 
putea termina liceul cu trei ani 
mai repede decât colegii săi.

Pentru înscrierea în progra
mul de studiu comasat, elevii din 
învățământul primar trebuie să 
aibă calificativul "foarte bine” în 
anul școlar anterior, iar cei din 
gimnaziu și liceu trebuie să ob
țină minimum nota 9,00 - media 
minimă la fiecare materie fiind 
8,50. în ciclul primar, elevii trebuie 
să aibă "foarte bine" la purtare, 
iar pentru ceilalți nota trebuie să 
fie peste 9,50.

Elevii care au obținut premii 
sau mențiuni la faza națională a 
olimpiadelor sau distincții la con
cursurile internaționale, precum 
și cei care au fost selecționați în 
loturile naționale pentru a par
ticipa la acele concursuri, pot 
opta pentru cumularea studiilor.

Pentru a urma acest pro
gram de studii, elevii vor susține 
un test scris, media minimă fiind 
8,00. Dacă iau testul, elevii vor 
frecventa cursurile pentru anul 
mai mic de studiu, pentru celălalt 
urmând să se pregătească sin
guri, putând cere consultații de 
la profesori. Evaluarea lor, peri
odică și finală, va fi făcută prin 
probe scrise, orale și de apti
tudini, la toate obiectele din pla
nul de învățământ.

Documentul care prevede 
felul în care această înlesnire va 
fi aplicată a fost elaborat de 
echipa ministrului Educației, 
Andrei Marga, deși ea fusese 
reintrodusă în Legea învăță
mântului încă din 1995.
• ••••••••••••••••a

NOUL REGULAMENT 
PENTRU ADMITERII ÎN 

LICEE ȘI ȘCOLI 
PROFESIONALE

de limbă maternă pe care o vor 
putea organiza liceele cu predare 
în limbi ale minorităților naționale. 
Toate aceste metodologii vor fi 
date publicității până cel mai târziu 
pe 15 ianuarie.

Pentru selectarea candidaților 
la admiterea în liceele sau clasele 
cu predare bilingvă se va putea 
organiza un tâsț de verificare a 
cunoștințelor pentru limba străină 
respectivă, nota obținută având o 
pondere de până la 50% din me
dia generală. Candidații respinși la 
probele de aptitudini sau la testele 
de limbă menționate anterior se 
vor putea înscrie la celelalte licee 
sau școli profesionale.

în situația în care numărul 
candidaților înscriși la un liceu 
sau la o școală profesională este 
mai mic decât numărul de locuri, 
admiterea se va face pe baza 
mediei de la capacitate. Dacă 
numărul candidaților este mai 
mare decât cel al locurilor, uni
tatea în cauză va organiza o pro
bă de verificare a cunoștințelor, 
specifică profilului. O unitate poa
te organiza în aceeași zi, dar la ore 

\ * w

rcaile 'inJinX fcMoric 'S.tp.inf.imt' dv> Maramu
reș a debutat pe scena 'SerbMor naționaki do la Țobeaî

Foto: Traian MÂNU

ÎNȚELEGERE
Să-i înțelegem pe oameni!
Chiar dacă în noi
E mai mult orgoliu 
Decât dreaptă judecată. 
Să-i înțelegem și să-i iubim 
Să-i iubim pentru ceea ce sunt
Și să-i înțelegem pentru ceea ce nu sunt încă.

Georgiana BÂLDEA

"NIMIC PREA MULT"
"Virtutea cumpătării e mai rară decât a răbdării.” 

Montaigne
"Mai degrabă vei păstra relații bune cu cineva dacă nu-i dai nimica, 

decât dai mai mult decât poți continua să-i dai - sentimente sau lucruri." 
Garabet Ibrăileanu

"înțelept e omul ce mai presus de orice grijă o are pe aceea de 
a se cunoaște pe el însuși, omul care se bucură mai degrabă de 

■ bucuria altora decât de ceea ce ar avea drept scop să-l bucure în 
special pe el, omul la care totul e cumpătare."

Shakespeare
Selecție de Hie LEAHU

I 
I
I 
I

[Criminalitatea juvenila a explodat fj
' Dintr-o recentă discuție avută cu dl. col. Mircea Brădean, co- 
. mandantul Poliției municipiului Deva,a reieșit faptul că o problemă 
I acută cu care s-au confruntat polițiștii deseori în perioada scursă 

din acest an a fost delincvența juvenilă.
Numărul infracțiunilor comise de minori și al participanților la 

săvârșirea acestora este deosebit de mare. în cursul a nouă luni din 
acest an, Poliția municipiului Deva și posturile de poliție arondate au 
constatat 86 de infracțiuni, la care au participat 100 de minori.

în continuare se are în vedere intensificarea activității preventive
în special în școli, licee, discoteci și alte locuri de interes operativ, la l 
care să participe și alți factori educaționali.(KA/.)

diferite, probe de verificare a cu
noștințelor pentru diferite profiluri 
pe care le are în compunere. Pre
vederea ca probele să se desfă
șoare totuși la ore diferite a fost 
introdusă cu scopul ca un can
didat să poată susține în aceeași 
zi probe de verificare la mai multe 
profiluri din cadrul unui liceu sau al 
unei școli profesionale.

MEN spune că probele vor fi 
elaborate în concordanță cu pro
gramele de capacitate (aceasta 
să însemne oare că un liceu poate 
alege pentru proba de verificare 
doar între română, matematică, 
istorie și geografie?), fără să de
pășească obiectivele și conți
nuturile respective. Totuși, ele vor 
putea avea un grad de dificultate 
mai mare decât al subiectelor de 
capacitate (rămâne de văzut cum 
va aprecia MEN noțiunea de “difi
cultate”). Durata de susținere a 
probei nu va putea fi mai mare de 
două ore. Din nota de la proba de 
verificare și media de la capa
citate se va calcula media aritme
tică, care va reprezenta media 
finală de admitere pentru profilul

I 
I 
I 
I 
I 
I 

respectiv din unitatea care a or
ganizat concursul. Departajarea 
candidaților cu medii egale se va 
face pe baza notei de la capa
citate la proba considerată de 
profil. Candidații admiși la mai 
multe profiluri vor trebui să op
teze doar pentru unul dintre ele 
în cel mult 24 de ore de la comu
nicarea rezultatelor.

Pentru candidații care nu vor 
fi admiși în urma acestor probe 
va exista posibilitatea redistri
buirii la alte licee sau școli pro
fesionale, pe locurile rămase 
libere. Criteriul pentru ocuparea 
unui astfel de loc va fi doar me
dia de la capacitate. Liceele și 
școlile profesionale sunt obli
gate să anunțe tipurile de probe 
pe care doresc să le susțină 
până cel târziu la 1 decembrie 
1998.

Admiterea în licee și școli 
profesionale de anul viitor se va 
desfășura după următorul gra
fic: 13-19 iunie - înscrierea la 
licee sau școli profesionale; 15- 
17 iunie - susținerea probelor de 
aptitudini; 20 iunie - proba de 
verificare a cunoștințelor la uni
tățile unde numărul de candidați 
este mai mare decât cel al locu
rilor; 21-23 iunie - corectarea 
lucrărilor și afișarea rezultatelor; 
24 iunie - depunerea eventu
alelor contestații; 25 iunie - rezol
varea contestațiilor și afișarea 
rezultatelor definitive; 26 iunie - 
redistribuirea candidaților.

Realizat cu producătorul 
Stewart Levine albumul Picture 
Book a beneficiat de numeroși 
muzicieni invitați: Ronnie Ross 
(sax bariton), Ian Dickson (sax 
tenor), Francis Foster (conga) și 
David Fryman (chit., vocal). 
Având o durată de 44 de minute 
și 21 secunde, albumul Picture 
Book cuprinde piesele: Come To 
My Aid/ Sad Old Red/ Look At 
You Now/ Heaven/ Jericob/ 
Moneys Too Tight (To Mention)/ 
Holding Back The Years/ Red 
Box/ No Direction și Picture 
Book.

Singlesul promotional Money 
To Tight (To Mention) un cover 
version după Valentine Brothers 
(un r & b chart single din 1982) 
a figurat pe locul 13 în UK 
(28.09.1985). Celelalte singlesuri 
extrase din album (Come To My 
Aid, Jericho, Red Box și piesa 
titlu Picture Book) au avut cla
sări slabe în topul britanic de 
singles, însă au însoțit turneul 
promotional al grupului aducând 
albumului Picture Book statutul 

. de platină.

M& ctieamă 
DARIANA - 
LORENA 

MARIAN, am 2 
am. stmi In 
NâdășUa de 
Sus și sunt 

foarte timidă In 
fata eparaluhH 
de fotografiat 

Foto: 
Traian MÂNU

Adolescența - o frumoasa \
parte a vieții (

mare greșeală, deoarece pe lângă 
faptul că și-au irosit tinerețea ne-4 
realizând nimic important, vor de-'' 
veni niște ratați. Dacă vor dori saut 
vor fi nevoiți să se angajeze pentru 
a se întreține, cu greu o să-i an-/7 
gajeze cineva nefiind absolvenți del 
liceu. Sunt mulți asemenea absol-7 
venți, chiar de facultate și de școlii 
profesionale care nu-și găsesc un* 
loc de muncă, ce să mai vorbim de 
cei care nu au nici o diplomă. De> 
aceea i-aș sfătui să nu renunțe la 
studiile liceale, iar dacă au făcut-o^ 
deja să le reia, oricât ar fi de grele. îi 
sunt necesare atât din punctul de 
vedere al dezvoltării sale psihice,' 
cât și pentru integrarea sa activă în 
societate. \

I.A. Comenius spunea că "omul 
nu este om dacă nu este educat'. » 

Nu trebuie să fim lași, fugind' 
de responsabilitățile școlii, ci tre
buie să fim curajoși, tari. în acest' 
fel vom reuși să trecem cu bine 
peste toate examenele vieții. 1 

Antoneia PASC

/

I

Adolescența este una din 
perioadele cele mai frumoase 

/ale vieții, de care îți vei aminti 
probabil întotdeauna cu drag. 

i Este perioada de care fiecare 
’ om își amintește cu nostalgie - 

de primele iubiri, primele săru- 
/ turi și, poate, de faptul că erau 
' mai tineri și mai sănătoși. 
j Viața de licean, cuprinsă în 

,T adolescență, este și ea foarte 
'4 frumoasă. îmi amintesc, cu emo- 
/ ție, de prima zi din clasa a noua, 

când am pășit cu sfială în liceul 
/ în care mă aflu și astăzi, în ultimul 
", an. Pentru mine parcă a început 
. o nouă viață. Colegii îmi sunt cei 
’ mai buni prieteni, și chiar unii 

profesori, împreună cu doamna 
/ dirigintă. Despărțirea de ei, la 

sfârșitul liceului, va fi de ase
menea foarte dureroasă, deoa
rece m-am atașat mult de ei.

Personal, nu-i prea înțeleg pe 
cei care au renunțat la liceu, din 
motive mai mult sau mai puțin înte- 

/ meiate. Eu consider că au făcut o

MUSIC BOX
La începutul lui 1986 turneul lui 

Simply Red a ajuns și în SUA unde 
a avut un succes răsunător, mai 
mult chiar, piesa Holding Back The 
Years (aleasă ca single promo
tional al turneului american) a fost 
No. 1 în revista Billboard 
(10.05.1986). Impresionată de 
succesul american al grupului, casa 
Elektra a remixat în Anglia piesa

SIMPLY 
RED (11)

Holding Back The Years atingând 
locul 2 (7.07.1986). Albumul Picture 
Book a atins locul 16 în revista ame
ricană Billboard (26.07.1986) și a 
fost urmat de singlelul Moneys Too 
Tight (To Mention) care a atins locul 
28 la 30.08.1986. în clasamentele 
finale pe 1986 grupul Simply Red s- 
a clasat destul de bine, fiind con
siderat de specialiști drept unul 
dintre succesele majore ale anului, 
în revista britanică NME albumul 

'Picture Book a figurat pe locul 20, 
iar piesa Holding Back The Years 
pe locul 33, în timp ce în revista 
americană Rolling Stone albumul 
s-a clasat pe locul 50.

Stimulat de succesul albu
mului de debut grupul reintră in 
studiourile de înregistrare în ve
derea realizării unui nou LP. în 
luna februarie '87 au fost invitați 
la festivitatea Brits Awards unde 
Simply Red a câștigat categoria 
best new commer și a interpretat 
în premieră piesa The Right Thing 
aleasă ca single promoțional al 
noului album Men & Women.

The Right Thing a atins locul 
11 în UK (4.03.1987) și 27 în Bill
board (18.04.1987). în luna martie 
a apărut albumul Men & Women 
realizat cu producătorii Alex 
Sadkin și Yvonne Ellis și inginerul 
de sunet Barry Mraz. La realiza
rea lui Men & Women au parti
cipat ca invitați Derek Wadsworth 
(trombon), Eleanor Morris (cello), 
Ian Kirkham (sax) și Janette 
Sewell (voce). Men & Women are 
o durată de 41 de minute și 7 se
cunde, pe el figurând piesele: 
Right Thing/ Infidelity/ Suffer/ I 
Won't Feel Bad/ Ev'ry Time We 
Say Goodbye/ Let Me Have It All/ 
Move On Out/ Shine și Maybe 
Someday (va urma).

Horia SEBEȘAN
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren DN7 Deva, preț 
35 000/mp inclusiv TVA, tel. 
222096, 094515487 (5283)

• Vând casă cu grădină 
mare, Hațeg, Suseni, 2. Infor
mații 068/214941 (5846)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva. Tel. 215485 (4643)

• Vând garsonieră spațioasă, 
str. Eminescu, lângă Poliția 
județeană, etaj 4, convenabil. 
218225, după ora 11. (4668)

• Vând casă, în Deva, loc 
central, 2 camere, dependințe, 
cablu, gaz, teren 1000 mp. Tel. 
213844 (4688)

• Vând garsonieră, Zamfi- 
rescu, Q2, parter, fața la stradă. 
Tel. 216689 (4687)’

• Vând casă, comuna Criș- 
cior, str. Zarandului, nr. 180. 
(4689)

• Vând casă, curte, grădină, 
lângă șosea. Zam, tel. 631136, 
Petric. (4696)

• Vând casă, curte, grădină, 
gaze, canalizare, spațiu co
mercial, acces din două străzi, 
Dacia papuc. Tel. 230723 
(4707)

• Vând apartament 3 ca
mere, Simeria, tel. 092/ 
489343' (4704/5)

• Vând apartament 3 ca
mere, zona Lido. Tel. 223277 
(4665)

•Vând Lada 2105, a.f. 1984, 
motor Diesel. Preț 2500 DM, 
negociabil. Telefon 056/ 
202463. (327492)

• Vând casă, grădină, în 
Orăștie, str. Cloșca, nr.5. Tel. 
212995 (4715)

• Vând casă cu două nivele, 
curte, grădină, anexe, zona 
pieței, preț 180 milioane, și 
Renault 11, preț 3500 DM, 
Dacia 1310 TX 1990, cinci 
viteze, carte de identitate, 16 
milioane lei. Tel. 718145 
(5485)

O veche cugetare persa
nă spune că “vecinul are 
drepturi mai multe decât 
toți”. N-aș băga mâna în foc 
cum că unii dintre vecinii cei 
de toate zilele, de bloc și de 
cartier, cunoscând - să zicem 
- proverbul, ar acționa câte
odată în virtutea celor afir
mate. Chiar și așa, la un mo
ment dat celorlalți le cam 
piere cheful de a recunoaște 
asemenea drepturi, atunci 
când ele se transformă în 
gesturi sfidătoare, lipsite în 
fond de orice urmă de res
pect și chiar de bun-simț.

Păi cum altfel să califici, 
spre exemplu, comportarea 
celor care așteaptă nici mai 
mult nici mai puțin decât ta
man miezul nopții pentru a-și 
bate zgomotos și cu nădejde 
covoarele, alungând nepă
sători liniștea binemeritată 
coborâtă printre blocuri. Și 
pe care, colac peste pupăză, 
atenționările îndreptățite ale 
vecinilor pașnici nu fac decât 
să-i îndârjească și mai tare 
în temerara și nocturna lor 
îndrăzneală.

• Vând casă, sal Cărpiniș, 
87, corn Gârbova, Sebeș, tel. 
714276 (9348)

• Vând semănătoare pă- 
ioase și porumb pentru tractor 
18 CP, 26CP, 45CP. Stoica 
Ionel, localitatea Livadia, nr. 
191. Tel. 094/311843 (4702)

• Vând avantajos Dacia 
1300, tel. 624423, Dacia 1310, 
tel. 092767026 (9348)

• Vând VW Passat, an fa
bricație 1990, tel. 092294268. 
(4715)

• Vând două tractoare, 445 
și 650, cu remorcă, plug, disc. 
Hațeg, str. Cloșca, 32. Tel. 094/ 
601574 (5756)

• Vând mașină de cusut 
electrică, nouă, marcă ger
mană, Privileg, multiple ope
rații, preț 3.500.000 lei, nego
ciabil. Tel. 215765 sau 092/ 
545560 (4655)

• Vând bicicletă nouă Moun
tain Bike, 18 viteze, preț 880 000 
lei. Tel. 094530919. (OP).

• Vând orice comandă pen? 
tru televizor (105000 lei), video, 
satelit. 092368868. (MP)

• Vând motor Mercedes 
2300 cmc, benzină. Tel. 
223224 (4693)

• Vând vitrine frigorifice și lăzi 
frigorifice, second-hand, în 
stare perfectă. Tel. 092/426864 
(4695)

• Vând betonieră 0,75 mc, 
12 milioane, și Saviem dubă 
mixt, 38 milioane. Tel. 215079 
(4701)

• Vând dulap două uși, ladă 
așternut. Tel. 230975 (4699)

• Vând motor de Opel Kadett 
1,8 I. Tel. 092735831 (4706)

• Vindem și montăm par
brize auto pentru autovehicule 
import și autohtone. Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 219167 
(4708)

• Vând linie panificație pati
serie, completă. Tel. 092/ 
294268 (4714)

• Vând tractor chinezesc 15 
CP, plug și remorcă. Tel. 
731494 (5486)

D'ale cartierului
De altfel, dacă tot nu dau 

unii doi bani pe acele ele
mentare “norme de convie
țuire socială", ca să nu zic 
mai mult, nu-i neapărată ne
voie de covor și bătător; e 
suficient ca la cele mai ne
potrivite ore din zi sau din 
noapte să pui muzica la ma
xim, să bocănești întruna cu 
ciocanul ori cu tocătorul de 
șnițele sau chiar să-ți muți 
mobila dintr-un loc în altul, 
Și-acestea nu mai sunt doar 
momente accidentale, ci 
tind să facă parte tot mai des 
din viața de...cartier. Așa în
cât cei “agresați” au ajuns să 
riposteze mai degrabă sub 
forma reflecțiilor asupra 
semnificației civilizației sau 
eventual a codului bunelor 
maniere...

Se mai întâmplă totuși 
să-ți ieși din pepeni când, 
ieșind pe balcon, constați cu 
neplăcută surprindere că 
unul dintre vecinii “de dea
supra”, făcând probabil cură
țenie, și-a scuturat mocheta 
peste rufele tale spălate și 
tocmai întinse la uscat; ori că

închirieri

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, Simeria, tel. 
224292, 8-23. (3532)

• Tânără salariată caut ca
meră de închiriat în Deva. 
Sunați la tel. 224537, între 
orele 17-22.

• Caut să închiriez spațiu 
comercial amenajat pentru 
preparate din carne, cu vad 
bun. Tel. 094/614300 (4712)

OFERTE DEi 
SERVICII

• Societate comercială an
gajează secretară cu studii 
medii. Vârsta 18-25 ani, salariu 
foarte avantajos. Tel. 092/ 
440080, 054/713962 (5483)

• Angajez agent comercial. 
Informații str. Horea, nr. 13. Tel. 
094641378 (4703)

• Importator de produse 
alimentare angajăm supervisor 
pentru vânzări. Condiții: permis 
de conducere cat. B, studii 
medii, disponibilitate la de
plasări, limita de vârstă 35 ani, 
avantaj auto propriu. Trimiteți 
CV plus foto la adresa: S.C. ITA 
ROMANIA SRL, str. Rându- 
nelelor, nr. 15, Satu Mare, până 
la data de 15.11.1998. Infor
mații tel. 061/716653 (5282)

• SC Goldstern Int I SRL 
angajează secretară 20-25 ani, 
cunoștințe contabilitate și ope
rare PC. Interviu joi, 5.11.1998, 
ora 10, la sediul din Deva, b- 
dul Decebal, bl. 15. Tel. 
233633 (4709)

• Importator direct Canada 
pregătește-formează mana
geri în domeniul vânzărilor. 
Pregătire gratuită, profit zilnic 
100 000-150 000 lei. Sunați azi, 
start mâine. Experiența nu este 
necesară. Tel. 054/627527 
(3503)

DIVERSE

• Cu autorizația 13687/1997 
Știrb Minerva din Deva practică 
activitate de comercializare 
produse alimentare și ne
alimentare. (4694) 

aceeași manevră se dove
dește valabilă și la bucătărie, 
pervazul ferestrei acoperin- 
du-se dintr-o dată de tot soiul 
de firimituri și alte resturi po
posite și ele de undeva de 
mai sus...Ce să mai vorbim 
despre așa-zisul program de 
liniște (cuprins de regulă 
între orele 14-17 și 22-6), 
care de cele mai multe ori 
nu reprezintă altceva decât o 
inscripție rămasă pe afișajul 
din holul scării.

Conviețuim zi de zi pe 
același palier, pe aceeași 
Scară, în același bloc cu cei 
pe care, vrem, nu vrem, îi 
numim și sunt vecinii noștri. 
Trec astfel ani și zeci de ani 
și ne dăm seama câte îm- 
părțim și câte suportăm îm
preună, și bune și rele. Toate 
devin obișnuință și nu mai 
prea facem eforturi să schim
băm câte ceva, complăcân- 
du-ne în compromisuri și ab
dicând de la anumite stan
darde de civilizație, la urma 
urmei...

Georgeta BÎRLA

• Consiliul Acționarilor al 
S.C.Sova Costea SRL Deva 
anunță că a cesionat toate 
acțiunile societății dlui loani 
Daradics, care este unic aso
ciat și noul director și adminis
trator al societății. (4711)

PIERDERI

• Pierdut certificat nr. 396/IT, 
eliberat de MFDGFPCFS Deva, 
aparținând SC Mihalina Import 
Export SRL Deva. îl declar nul. 
(4713)

îtă DECESE

• Familia îndoliată anunță 
cu durere că s-a stins din viață 
dragul lor

PITAR ROMAN
un minunat soț, tată și bunic. Cor
pul neînsuflețit se află depus la 
capela din str. Eminescu, Deva, 
înmormântarea va avea loc azi, 
4.11.1998, ora 13, la Cimitirul din 
Bejan. îl vom păstra mereu în 
amintirea noastră. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!
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9806
5910
8455

16240 lei
7241 lei
1763 lei

598 lei
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dolar SUA 
marcă germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elvețian 
1 franc francez 
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 in tranzacții efective 
de schimb valutar și înregistrări.
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f PRINCIPALII INDICATORI Al ECONOMIEI JUDEȚULUI 
HUNEDOARA ÎN LUNA SEPTEMRRIE 1998

în procente

septembrie 1998 față de
9 luni ‘98 
față de

9 luni ‘97
august 
1998

septembrie 
1997

media 
lunară 
1997

A 1 2 3 4

Producția industrială 97.5 94.7 83.0 83.7
Numărul mediu al salariaților din industrie 99.4 78.1 69.9 66.8
Productivitatea muncii în industrie 98.1 121.3 118.7 125.3
Export 113.2 85.0 91.8 92.4
Producția principalelor produse industriale
J huilă netă 110.6 116.6 78.3 74.4
J oțel 103.8 67.9 67.0 77.0
V laminate 94.3 72.9 68.6 80.9
■f ciment 110.3 244.9 287.2 229.0
J bere 66.7 145.6 152.0 143.7
V carne tăiată în abatoare 104.1 161.4 137.4 86.1
J lapte consum 99.8 36.5 39.4 45.0
J pâine 97.3 56.8 49.6 58.2
Efectivele de animale la 30.IX.1998:
Bovine 99.1 97.7 98.6 97.7
J la populație 99.1 98.2 99.6 98.2
Porcine 102.4 100.6 107.1 100.6
J la populație 102.4 99.1 111.8 99.1
Ovine 94.5 102.1 93.6 102.1
J la populație 94.4 96.4 89.1 96.4
Păsări 94.0 128.4 112.9 128.4
J la populație 93.4 100.3 109.6 100.3
Venituri salariale medii nominale
V brute 103.4 156.0 162.3 165.6
V nete 103.4 165.0 173.8 175.6
Prețurile de consum ale populației
J total 102.7 150.8 X X

V mărfuri alimentare 102.7 139.3 X X

J mărfuri nealimentare 101.8 153.5 X X

J servicii 105.1 -180.0 X X

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA-DEVA

Răspuns negativ !a o întrebare

Ce șanse mai are 
linia ferată

Mintia-Brad?
Sub semnătura ministrului 

transporturilor, dl Traian Bases
cu, am primit la redacție un răs
puns dat recent la întrebarea 
formulată de către dl'deputat 
Petru Șteolea în Camera Depu
tation Din acest răspuns am 
spicuit câteva date de larg inte
res pentru locuitorii din zonă și 
pentru potențialii călători sau 
beneficiari de transporturi pe 
ruta Mintia-Brad. Dar, iată câteva 
detalii în legătură cu această linie 
ferată, care a făcut obiectul mai 
multor intervenții, de-a lungul 
timpului, la nivele locale și na
țional, la diverse forumuri de de
cizie, multe dintre acestea fiind 
îndelung mediatizate.

în sinteză este spus că exe
cuția liniei de cale ferată dintre 
Mintia și Brad (29,63 km) a fost 
începută în 1939 și sistată a 
fost în 1941 datorită războiului. 
Lucrările au fost reluate în 1961 
și finalizate în 1963 doar pe 
sectorul Mintia - Stoeneasa (9,1 
km). în anul 1979 au început lu
crările și pe tronsonul Stoenea
sa - Brad, linia fiind dată în circu
lație în 1988.

Durata mare a execuției lu
crărilor s-a datorat fondurilor 
insuficiente alocate pentru 
această lucrare. Deschiderea 
circulației s-a făcut fără fina
lizarea tuturor lucrărilor de con
solidare. Această situație a de
terminat producerea ulterioară a 
unor fenomene de instabilitate a 
terasamentelor, alunecări de te
ren, tasări, eroziuni ce au impus 
restricționarea vitezelor de cir
culație și închideri accidentale 
de linie repetate, ultima în 22 
aprilie 1997 după care circulația 
nu a fost reluată.

După deschiderea circulației 
în 1988, în fiecare an au fost 

alocate fonduri pentru execuția 
lucrărilor de consolidare, dar 
mult sub necesar. Aceasta a 
condus la agravarea perma
nentă a situației liniei. Astfel că, 
pe o lungime de 29,6 km, se gă
sesc 13 zone periculoase, cu
mulând o lungime de 5,20 km, iar 
valoarea lucrărilor necesare în 
aceste zone, în prețuri 1997, 
este de cca 61 miliarde lei.

“în condițiile în care - se mai 
arată în răspunsul dlui Băsescu 
- subvenția de la bugetul de stat 
în 1997 a fost de 480,5 miliarde 
lei față de necesarul de 985 
miliarde lei, iar în 1998 este de 
499,5 miliarde lei față de ne
cesarul de 762,3 miliarde lei, alo
carea de fonduri pentru redes
chiderea circulației pe linia 
Deva-Brad în detrimentul exe
cutării lucrărilor pe liniile ma
gistrale și principale nu poate fi 
realizată.

De asemenea, având în ve
dere traficul pe acest sector de 
linie, care era de patru perechi 
de trenuri de călători pe zi și o 
pereche de trenuri de marfă pe 
zi, linia este total nerentabilă, 
cheltuielile de întreținere fiind 
mult sub veniturile obținute.

Cu toate acestea SNCFR își 
exprimă disponibilitatea pentru 
executarea lucrărilor și redes
chiderea circulației în condițiile 
asigurării prin subvenție de la 
buget a fondurilor necesare".

Este cât se poate de limpede 
care este situația actuală a 
acestei linii ferate, care străbate 
și o zonă defavorizată, legând-o 
cu Țara Moților. Deși mai încap și 
alte comentarii pe această temă, 
noi spunem deci că “a rămas 
cum am vorbit în tren".

Nico/ae TÎRCOB
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ABONAMENTUL LA CUVÂNTUL LIBER"
“CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă 
de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA DECEMBRIE ESTE DE 10500 
DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘ
TALE.
FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 11.000 DE LEI PE 
LUNĂ!
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați factorilor 
poștali să vă facă.

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

RĂMÂNEȚI CU NOI!
| RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

SC CĂRMETĂPLĂSTSĂ
DEVA

Anunță:>

Deschiderea magazinului 
propriu pentru comercializarea 
de piese auto la sediul societății 
din Deva, str. E. Gojdu, nr. 73.

Spitalul de Psihiatrie Zam
Organizează în data de 24 noiembrie 1998 

concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
asistent laborator.

Condiții de studii și vechime conform HGR 
nr.28l/l993.

Relații suplimentare la biroul resurse umane.
wwwwvvvvvvvvxaaa,

VREMEA
Vremea se va încălzi.

Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate 
în vestul, centrul și 
nordul țării. La munte 
sunt condiții de ninsoare. 
Vântul va prezenta inten
sificări la munte și în re
giunile sudice și estice. 
Temperaturile minime se' 
vor situa între -4 și 4 
grade, iar maximele între 
8 și 18 grade. Local se va 
produce brumă.

'VWWVWWWWWWW

Direcția Județeană 
pentru Tineret și 

Sport Hunedoara -
Deva

Organizează în perioada 23- 
27.11.1998

Curs intensiv de Teoria 
comunicării susținut de 

profesor George Pruteanu.
Taxa de înscriere și contra

valoarea cursului se achită în 
momentul înscrierii și este în va
loare de 200.000 lei/ pers. Numă
rul de locuri este limitat. La termi
narea cursului se eliberează 
adeverința de participare. înscri
erea se face la sediul D.J.T.S. - 
Deva, str. Octavian Goga, nr.1, 
telefoane 212067, 214985.

Primăria comunei Șoimuș
Organizează licitație publică in data de 18.11.1998, 

ora 9,00, la sediul primăriei, pentru 

închirierea a două spații 
comerciale, situate în satul Păuliș 

și respectiv satul Bălata.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 

668110 sau la sediul primăriei.

SC DEVASAT SRL Deva
[ Cu sediul în Deva, b-dul Decebal, bl. R, parter
l Anunță intenția de autorizare din punctul de vedere al protecției ■ 
1 mediului a activității de comerț cu amănuntul cu articole electronice, 1 
I audio-video, radio-TV, electrocasnice și electrice, prin magazinul I 

I situat în municipiul Hunedoara, b-dul Dacia, bl. 2B, parter.
i Eventualele reclamații se depun la Agenția pentru protecția . 
I mediului Deva în termen de 20 de zile.
I_____________________________________________________ I

DIRECȚIA SILVICĂ
DEVA

Organizează la sediul acesteia din Deva, str. Mihai 
Viteazu, nr.10, județul Hunedoara 

licitație pentru vânzarea masei 
lemnoase din producția 1998-1999»

Licitația este deschisă și va avea loc în data de 
12.11.1998, ora 10,00.

Licitația se va desfășura conform Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase destinate agenților economici. 
' Pot participa la licitație agenți economici care sunt 
atestați potrivit HG nr.342/1995 pentru exploatarea lem
nului și care nu au debite restante față de. Direcția Silvică 
Deva și ocoalele.silvice din subordine.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie numerar 
la casieria unității, fie în contul nostru nr. 4002301010 - 
deschis la BCR Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, lista partizilor 
și fișele tehnico-economice se poate pune la dispoziția 
agenților economici începând cu data de 09.11.1998.

Relații suplimentare la telefoanele: 224599; 224649; 
222481.’

Administratorul Societății 
Comerciale “TRANSLOC” SA 
Deva - județul Hunedoara 

Convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor
f

la data de 16 noiembrie 1998, ora 13, la sediul socie
tății din Deva, strada Depozitelor, nr.2, județul Hunedoara, 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor.

Ordinea de zi a adunării generale:
1. Aprobarea programului de restructurare a 

societății;
2. Aprobarea vânzării prin licitație a unor mijloace fixe;
3. Diverse.
în cazul în care prima adunare nu este legal constituită

se convoacă a doua adunare în data de 30.11.1998.

ÎX/\^-7MARI REDUCERI UE PRETURII 1 cu
30%Nou an feolar, noi prețuri! ma, ieft]n

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

Stocuri limitate!

IZVORUL 
MINUNILOR

1,5 1 -3.800 lei 
2 I - 5.000 lei

0,5 I - 1.800 lei
1,51 -3.600 lei

IMPORT# șl DISTRIBUIE

ORADEA
str. Decebal nr.33 
tel.: 059-136.712

059-479.529

0,5 1 - 1.200 let
1,51 -2.100 lei
2 1 - 2.700 lei S' * TOO ’

EN-GROS

SEGMENT! AL^
- cele mal mici prețuri
- toate dimensiunile
- toate tipurile de mașini
- 0 SINGURĂ CALITATE: GERMANĂ^SS

fax: 059-479.528
Depozitele noastre oferă aceste produse la noile prețuri 
fi 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 Iancu, nr. 54, tel. 092/326.160
HAȚEG - str. Horia, nr. 87
HUNEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.142
ORĂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, n. 1, tel. 544.802

IZVORUL MINUNILOR
Băuturi răcoritoare carbogazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1,5 și 2

SC EUROPEAN DRINKS SA
Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, ANGAJEAZĂ

la Platformele Industriale Rieni și Scandic Distilleries Drăgănești (Sudrigiu) - Bihor 
MAIȘTRI SI TEHNICIENI 

specializați în domeniile: mecanic, electric, 
electromecanic, automatizări sau Elite specisilități 
tehnice și chimice.

LĂCĂTUȘI MECANICI, HIDRAULICI 
MECANICI MAȘINI $1 UTILATE 

ELECTRONIST!
TIPOGRAFI 
LABORANTI

INGINERI ȘI SUBINGINERI
Electroniști
Electromecanici, electroenergeticieni 
Mecanici: TCM, sudură, material rulant, 

mașini hidraulice, mașini termice, 
mecanică fină etc.

Chimiști 
Constructori

ECONOMIȘTI 
BIOLOGI 

REVIZORI

CONDUCĂTORI AUTO cat. B, C, D si E 
OPERATORI ut. liniile de producție 

Condiții pentru operatori:
- absolvenți de liceu
- stagiul militar satisfăcut
- cunoașterea limbii engleze 

constituie un avantaj .
Se asigură transport gratuit la standarde europene pentru naveta pe ruta 

Brad - Vârfuri - Vașcău - Rieni - Sudrigiu.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită curriculum vitae pe adresa firmei din 

Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, Serviciul Personal.
Informații suplimentare la telefoanele (059)130508, (059)130528, 

(059)479441, (059)479442, int. 4356 sau 4357.

REVIZORI DE GESTIUNE 
REVIZORI CONTABILI
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Traian Băsescu !a Deva

"Reformă autentică, nu de 
dragul reformei!"

Luni, 2 noiembrie a.c., la 
sediul Filialei județene a 
Partidului Democrat din 
municipiul Deva, a avut loc o 
conferință de presă la care a 
participat di. Traian Băsescu, 
vicepreședinte al Partidului 
Democrat, ministrul transpor
turilor. Au fost, de asemenea, 
de față, Gheorghe Barbu, 
președintele organizației 
județene a P.D., președinte al 
Consiliului județean, membri 
ai biroului organizației.

încă de la începutuț 
întâlnirii cu ziariștii, dl. 
Băsescu a ținut să precizeze 
că prezența dânsului în județul 
Hunedoara se datorează “Zilei 
ceferiștilor”, pe care a 
sărbătorit-o la Depoul Simeria. 
Ulterior, împreună cu dl 
Gheorghe Barbu a hotărât să 
rămână în județ și în ziua de 
luni pentru rezolvarea unor 
probleme pe plan local și o 
întâlnire cu membrii biroului 
organizației județene.

Deși s-a propus o anume 
tematică a conferinței de 
presă, dl ministru a declarat că 
este dispus să răspundă 
întrebărilor “de pe orice palier 
din zona politică, guverna
mentală ori a transporturilor, 
cu dreptul de a nu răspunde 
acolo unde consider că nu 
este cazul, dintr-un motiv sau 
altul”.

lată, în esență, o parte 
dintre răspunsurile cele mai 
semnificative ale lui Traian 
Băsescu.

Declarația președintelui 
partidului, dl Petre Roman, 
privind retragerea în 
primăvară de la guvernare, 
constituie una dintre 
exigențele Partidului Demo
crat privind reformarea 
economiei, a administrației 
centrale și locale. De fapt, 
aceasta a dus și la căderea 
Guvernului Ciorbea. De altfel, 
reforma în economie și

"Banii nu le-au 
modificat sufletul..."
“Sunt la fel de omenoși ca și până acum, oricine poate 

să confirme acest adevăr. Banii nu le- au modifcat sufletul”. 
Așa ne-a fost prezentată familia Oproni din Sarmizegetusa. 
Oameni din sat, harnici și întreprinzători, care, începând cu 
anul 1994, și-au asumat răspunderea aprovizionării 
sătenilor din Hobița, Sarmizegetusa, Breazova și cel 
învecinat, Ștei, înființând în aceste așezări magazine tip 
ABC.

Dar societatea “Oproni Cornelius Anicom” SRL 
contribuie și la atragerea turiștilor în zonă. în acest scop au 
construit în centrul comunei, în vecinătatea monumentelor 
istorice, o cabană din lemn. “Un popas turistic de fapt - cum 
concretiza patroana firmei, dna Maria Oproni. Servim pe cei 
care se opresc în frumoasa noastră localitate mâncăruri 
felurite ca ciorbe, plăcinte cu brânză, grătare sau mici, toate 
pregătite pe loc, la plită electrică. Lucrez și eu efectiv alături 
de lucrătoare sau barmane. în vara acestui an am avut 
deschis de la ora 6 dimineața la 24 seara, deoarece au oprit 
foarte multe autocare aflate în trecere prin zonă. Este o 
muncă foarte grea, dar cineva trebuia s-o facă și pe asta”. 
Tot aici este angajată și fiica familiei Oproni, iar în calitatea 
sa de administrator dl C. Oproni se ocupă de aprovizionarea 
magazinelor de care aminteam și în care mai sunt angajați 
12 salariați. Concurență există, cum recunoștea dna Maria 
Oproni, “dar nu ne deranjează”.

La remarca unui sătean referitoare la atitudinea familiei 
Oproni, care a rămas aceeași familie modestă în raporturile 
cu ceilalți, patroana societății a adăugat: “Noi suntem de 
aici din sat și cred că niciodată nu trebuie să fim altfel decât 
așa cum ne-au cunoscut cei alături de care am trăit și am 
muncit de când ne știm”. (E.S.)

administrație este clar 
formulată și în programul pe 
care Radu Vasile și l-a asumat 
o dată cu învestirea sa de către 
Parlament și cuprinsă în 
Documentul de la Cotroceni, 
semnat de toți liderii politici. 
Sunt stabilite un număr de 
măsuri ce trebuie luate în 
următoarele șase luni. Au 
trecut două luni de la 
semnarea acestui document și 
se pare că abia acum va începe 
aplicarea acelor măsuri. “Noi 
nu cerem nimic altceva decât 
ceea ce trebuie făcut - mai 
spunea vicepreședintele P.D. 
De ce a făcut Petre Roman 
acea declarație? Pentru că 
suntem îngrijorați de 
următorul lucru: ca urmare a 
“performanțelor” guvernării 
din 1997, România nu mai are 
nici un acord de finanțare a 
balanței sale de plăți. S-au 
întrerupt toate acordurile. 
Reluarea acestora înseamnă 
declanșarea unor procese 
consistente de reformă în 
economie și administrație”.

Ce înțelege Partidul 
Democrat prin reformă? Din 
cele spuse' de dl Băsescu 
aceasta ar însemna închiderea 
primelor 20 de unități mari 
producătoare de pierderi; 
accelerarea procesului de 

privatizare prin practicarea 
unor prețuri corecte, care să 
plece din capacitatea unei 
societăți de a genera profit; 
defrișarea _ celebrelor 
metodologii. în zona insti
tuțională reforma înseamnă 
demilitarizarea poliției locale 
care trebuie pusă în slujba 
cetățeanului și nu a unui 
minister de la București. 
Poliția locală trebuie pusă în 
subordin.ea aleșilor locali. 
Este nevoie apoi de 
creșterea gradului de 
autonomie locală. De fapt, 
este un domeniu care nu mai 
trebuie să facă obiectul 
certurilor pentru că, odată cu 
aprobarea bugetelor locale, 
parțial problema este 
rezolvată.

în concepția P.D-ului, 
reforma administrativă 
înseamnă și restructurarea 
Guvernului. Nu o restruc
turare de dragul de a 
“raporta cu mândrie 
populației că ne-am 
împuținat. Asta nu rezolvă 
problema. Guvernul trebuie 
să fie o mașinărie conectată 
la instituțiile din teritoriu. 
Altfel, degeaba se face 
micșorarea numărului de 
scaune. Rămâne tot o 
instituție care plutește, care 
emite hotărâri pe care nu le 
execută nimeni, sau care nu 
face politici'aplicate către 
obiectivele lui”. Măsura 
reorganizării 'Guvernului 
trebuie luată odată cu 
aprobarea bugetului. Pentru 
că bugetul reflectă cel mai 
bine modul cum se 
realizează conducerea. 
Așadar, P.D-ul cere ca Legea 
de reorganizare a Guvernului 
și Legea bugetului să fie 
introduse simultan în 
Parlament, prima având 
nevoie de procedură de 
urgență.

Valentin NEAGU

— — — — — — — — — — — — — —

; Cine închide firmele cu pierderi ; 
Controverse mai vechi!
• i 
■ •
■ Revine cu insistență în discuție, acum când se apropie ■
■ negocierea pentru un nou împrumut extern, problema ■ 
1 închiderii găurilor negre din economie, adică a firmelor ce 1
* produc pierderi. în această privință, continuă însă 1 
f controversele.
i După declarațiile noului conducător al FPS, dl Radu Sîrbu, ,
■ aceste unități trebuie să se închidă singure. Premierul Radu ■
■ Vasile este însă de părere că oarece amestec în închidere au i 
1 și organele centrale de decizie, amintindu-se ba că e vorba în 1 
J prima fază despre vreo 50 de firme, ba de vreo 200. Toată lumea 1 
, se ferește înșă, prăjindu-se în câteva rânduri să mai avanseze , 
i liste cu aceste firme neviabile, care nu mai au piață de ,
■ desfacere. Organismele financiare internaționale fac însă i
■ presiuni ca iminenta închidere să aibă loc cât mai repede ■
1 posibil. (N.T.) 1

1^8» CASA ADTO TIMIȘOARA (J>
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

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 24.560 DM

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

Se reduce
inflația, 

dar și 
consumul
populației

Rata medie lunară a 
inflației a scăzut la 3%, în 
primele nouă luni ale acestui 
an, față de 9% în perioada 
similară a anului trecut, pe 
fondul unei politici fiscale și 
monetare restrictive, precum și 
urmare a reducerii puterii de 
cumpărare și a consumului 
populației, ceea ce nu a permis 
creșterea substanțială a 
prețurilor.

După un nivel record de 
numai 0,6% înregistrat în luna 
august, inflația a atins, în 
septembrie, 2,7 procente, fiind 
de 30% față de decembrie 1997 
și de 50,8% comparativ cu luna 
similară din 1997, reiese din 
datele Comisiei Naționale 
pentru Statistică (CNS).

Evoluția inflației în 
septembrie s-a datorat, în prin
cipal, majorărilor de tarife 
practicate la servicii, de 5,1% 
pe total, creșterile de prețuri la 
mărfurile alimentare și la cele 
nealimentare situându-se la 
nivelul de 2,7%, respectiv 1,8%.

Cele mai semnificative 
majorări de tarife în categoria 
serviciilor au fost consemnate 
la îngrijire medicală, ali
mentație publică, cine
matografe, teatre și muzee, 
precizează CNS.

De asemenea, în grupa 
mărfurilor alimentare, prețurile 
au crescut peste medie la le
gume, ouă, fructe și conserve 
de fructe, brânză, băuturi 
alcoolice. între mărfurile 
nealimentare la care s-au
produs creșteri de prețuri 
semnificative se numără 
confecțiile, tricotajele, 
încălțămintea și combustibilii.

| (Mediafax)

Nesimțirea deputaților
(Urmare din pag. 1)

ajutorarea sinistraților din 
județul Mureș, ale căror 
locuințe au fost distruse de 
Inundațiile din această 
primăvară. Ironia soartei, nu-i 
așa!

Șocul cel mare vine, însă, 
când constatăm pentru ce 
urmează a fi folosită respectiva 
sumă de bani. Urmează a fi 
cumpărate autoturisme de oraș 
și de teren, 150 de automobile 
pentru birourile parlamentare, 
computere, faxuri, mărirea 
salariilor etc. Dar asta nu este 
tot, ceea ce ne-a atras cu 
adevărat atenția a fost prezența 
pe lista de “cumpărături 
parlamentare” a unei auto
cisterne ( Dumnezeule, la ce le- 
o fi trebuind așa ceval ) și a 
unei autoutilitare. De 
asemenea, Palatul Parla
mentului urmează a fi dotat cu 
un sistem de securitate care va 
include monitorizarea video 
precum și un sistem anti-tero.

în lipsa unei piețe consolidate

La Sarmizegetusa 
se risipesc zilnic 

400 de litri de lapte
în "patrimoniul" zoo

tehnic ai comunei Sarmi
zegetusa există cca 4000 de 
oi, 1000 de porcine și 800 
capete bovine. Problemele 
celor care sunt producători 
de fapte nu se termină în 
momentul colectării' 
acestuia în bidoane. Lipsa 
unei piețe adevărate a 
laptelui blochează posi
bilitatea valorificării 
produsului. "Au fost mai 
multe firme specializate în 
colectarea și prelucrarea 
laptelui, care și-au arătat 
dorința de a cumpăra 
producția din zonă. Din 
păcate, au existat întot
deauna două impedimente 
în calea acestei a faceri. Unul 
a fost faptul că prețul oferit 
pe litrul de lapte nu 
mulțumea producătorul. 
1500-1600 de lei nu acoperă, 
de multe ori, nici costul de 
producție al litrului de lapte. 
Pe de altă parte, colectarea 
laptelui, în multe cazuri, s-a 
dovedit nerentabilă. Distanțe 
prea mari pentru cantități de 
lapte prea mici fac 
neatractive manoperele de 
colectare în cazul unor 
localități”, ne spune dl Adam 
Corui, primarul comunei. 
Desfacerea nesigură 
transformă cca 400 de litri de 
lapte, care ar putea fi vânduți 
la Sarmizegetusa, în hrană 
pentru porci sau, în 
proporție mai mică, în 
brânză. Primarul este de 
părere că un preț la 
cumpărare de cca 2000 de lei 
per litru de lapte ar con vinge 
producătorul să vândă.

Dacă piața produselor 
zootehnice e nesigură, ta fel 
se întâmplă și cu desfacerea 
producției agricole. Dl Corui 
este și întreprinzător,

S-au cerut bani și pentru 
amenajarea unui club al 
parlamentarilor, pentru 
dotarea lui cu mese și scaune 
și chiar cu o garderobă. Nu 
mai puțin de 110 miliarde de 
lei vor fi alocate pentru 
deplasările în țară ale 
iluștrilor reprezentanți ai 
poporului.

în aceste condiții, nu ne 
putem abține să nu îl privim 
pe acești oameni ca pe niște 
căpușe care nu fac altceva 
decât să sugă sângele 
nostru, al celor care i-am 
votat. întrebarea este până 
când vom accepta așa ceva. 
Este posibil ca simplul boicot 
al alegerilor generale din 
2000 să nu fie o lecție 
suficientă pentru înfrânarea 
nesimțirii unora. Din păcate, 
ceea ce este cu adevărat 
tragic este incredibila 
coalizare în rău a domnilor 
parlamentari. în asemenea 
momente, nu mai contează 
din ce partide fac parte 

deținând în proprietate 
aproape întreg pachetul de 
acțiuni ale fostului 
“Agromec” din localitate. 
De pe suprafața de 15 
hectare, luată în arendă, s- 
a obținut în acest an o 
producție de grâu de cca. 
2500-3000 de kg la ha. 
“Prețul oferit a fost atât de 
mic încât este nere
comandată valorificarea 
producției. Mai bine o 
depozitezi și o dai ia 
animale. Asta am făcut și 
eu. în loc să se termine 
odată cu finalizarea 
recoltării, problemele 
producătorului agricol 
continuă și mai abitir 
după, recolta, devenind 
inexplicabil o povară 
costisitoare pentru el”, 
precizează interlocutorul.

Fărâmițarea terenului 
agricol, neputința majo
rității celor împroprietăriți 
de a-și lucra pământul, 
neasigurarea valorificării 
producției duc ia o 
creștere continuă a 
suprafețelor agricole 
nelucrate. “Ce se lucra 
înainte cu 7 tractoare, 
astăzi nu se poate lucra cu 
47", declară dl Corui. Din 
cele cca 650 ha teren 
arabil, cât are comuna, au 
rămas nelucrate peste o 
sută de ha, nici iarba 
crescută pe această 
suprafață nefiind cosită 
toată. Marea “lehamite" n- 
o trăiește doar orășeanul, 
ea făcându-se simțită din 
plin, iată, și în mediul rural, 
lipsa oricărei perspective 
demoralizând până la non- 
acțiune populația.

A.SĂLĂGEAN
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