
Succesele atletei hunedorene Maria Cioncan la 
Campionatele Naționale și Internaționale ale României

La Campionatele Naționale fi Internaționale ale României, ce s- 
au desfășurat la București intre 3-6 iulie 1999, atleta de la Clubul 
Sportiv “Siderurgica" din Hunedoara, MARIA CIONCAN ■ 
participantă atât la întrecerile seniorilor cât și ale tineretului, pregătite 
de antrenorul emerit, p'rof Ștefan Beregszaszy, a câștigat titlul de 
campioană națională la tineret ■ 1500 de metri, titlul de vicecampioană 
la senioare (aceeași probă) și locul al doilea, tot la 1500 m, la 
Campionatele Internationale ale României.

Maria Cioncan a mai intrat in posesia a trei medalii de bronz, la 
800 de metri, tineret, senioare și Campionatele Internaționale ale 
României. O comportare excepțională, pentru care tânăra atletă și 

antrenorul ei merită călduroase felicitări și cuvenitele aprecieri 
conducerii clubului sportiv hunedorean, care asigură condiții pentru 
buna pregătire a tinerilor sportivi.

X
O veste bună am primit și de la Campionatele Naționale de Box 

pentru cădeți, ce s-au desfășurat între 28 iunie ■ 3 iulie la Constanța: 
tânărul boxer Dinu Ferariu, component al lotului național, a obținut 
titlul de vicecampion național, la ctg. 51 kg. Proaspătul medaliat îl 
are ca antrenor pe Cezar Corduneanu, cărora le adresăm și noi 
felicitări și noi succese! (S. Cerbu).

Diverse filiere in
traficul de mașini

în primele cinci luni ale acestui an, Brigada Furturi Auto, 
împreună cu serviciile teritoriale, a efectuat cercetări cu privire la 164 
de cazuri de trafic cu autovehicule, relevă date oficiale ale 
Ministerului de Interne. în aceste cazuri, au acționat deopotrivă 
grupări autohtone mixte, ori având în componență numai cetățeni 
străini. întrucât se află în plan geografic la intersecția principalelor 
căi de comunicare est-vest, România este ținta multor rețele 
organizate de traficanți de autovehicule furate. Se disting în special 
filiera italiană - care trece prin sud, având zone de influență în 
județele Arad și Timiș, filierele germano-maghiară - în zonele Bihor 
și Satu Mare - și ruso-ucraineano-moldovenească - în zonele de 
est și nord ale țării. Cazurile rezolvate de polițiștii români în primele 
cinci luni ale acestui an sunt mult mai multe și mai complexe decât în 
an» preoedenți. niai fotevâ sursele crtaie (A M Press)
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Vacanța parlamentară 
l-a salvat pa Radu 

Vasile de furia 
colegilor de partid

VIATA POLITICĂy

„Avem programe
concrete pentru

depășirea crizei”

Vremea va fi 
caniculară. Cerul va fi 
mai mult senin, 
variabil după-amiaza. 
Răzleț, ia munte, se 
vor semnala averse de 
ploaie în cursul după- 
amiezii. Vântul va sufla 
în general slab. 
Temperaturile minime 
vor ft cuprinse între 16 
și 21 de grade, iar ce ie 
maxime între 31 și 36 
de grade Celsius. 
(Lăscuț Micioșoni)
\J

După ce l-a pus pe gânduri pe colegii săi din PNȚCD 
cu declarația de a candida la'funcția de președinte 
al partidului, premierul Radu Vasile leja mai dat o probă de 

reflecție acelorași colegi prin transformarea ordonanței 
de urgență privind retrocedarea imobilelor naționalizate 
în proiect de lege. Deși se convenise la nivelul conducerilor 
PNȚCD și PNL ca Guvernul să reglementeze regimul caselor

naționalizate printr-o
ordonanță de urgență, în 

“ ședința Executivului aceasta 
■ nu s-a întâmplat. Poate din 

teama premierului de o 
moțiune de cenzură cu care 
a fost amenințat de către 
PDSR, care a combătut vehe

ment procedeul ordonanței de urgență sau poate din 
înțelepciunea sa de a lăsa Parlamentul să dezbată șl să 
adopte o lege în această chestiune extrem de delicată.

Oricare ar fi fost motivația Guvernului, a primului 
ministru, hotărârea l-a înfuriat peste măsură pe liderii 
PNȚCD și PNL, care au tunat și fulgerat la adresa lui Radu 
Vasile. El a fost acuzat că a pactizat cu opoziția, deși nici 
miniștrii PD nu au fost de acord cu ordonanța de urgență 
și, mai mult, 50 de deputați țărăniști au semnat un tabel 
prin care dezaprobă acțiunea Executivului, tabel pe care I- 
au trimis președintelui Ion Diaconescu. Durii din partid - 
Nicolae lonescu Galbeni, Remus Opriș, Mircea Ciumara, 
Gavril Dejeu - care nu-l prea au la inimă pe Radu Vasile, s- 
au arătat cei mai vehemenți în criticile la adresa potențialului 
președinte al PNȚCD, care i-ar fi trădat și ar fi pactizat cu 
dușmanul pedeserist.

Credem că premierul a fost lucid și corect în acest 
caz. Tema retrocedării caselor naționalizate este prea 
importantă și serioasă, punctată de Interese și orgolii, 
pentru a fi reglementată printr-o ordonanță de urgență.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

- interviu cu Mihail 
Rudeanu, președintele 
organizației județene 
Hunedoara a PDSR -

Așa după cum am observat 
cu toții, ultimele sondaje de 
opinie indică o creștere foarte 
accentuată a popularității 
partidului condus de Ion Iliescu, 
în timp ce sprijinul și încrederea 
acordată actualei coaliții sunt tot 
mai reduse. Bâlbâielile politice 
ale guvernanților, dar mai ales 
instabilitatea economică și 
socială s-au constituit în factori 
de câștig pentru social- 
democrați. Cei care nu cu mult 
timp în urmă cântau prohodul 
PDSR sunt astăzi nevoiți să

recunoască forța și voința 
acestui partid.

Recent la Deva a avut loc 
Conferința județeană a 
Partidului Democrației Sociale 
din România, dl. Mihail Rudeanu 
fiind reales în funcția de 
președinte. în exclusivitate 
pentru cotidianul “Cuvântul 
liber" domnia sa a ținut să facă 
unele precizări referitoare la 
activitatea viitoare a 
organizației pe care o con
duce.

Rep: - Die președinte, vă 
rog să-mi spuneți pentru 
început care sunt direcțiile de 
dezvoltare economică pe care 
le promovează partidul 
dumneavoastră?

M.R.: - Economia județului 
nostru este cea mai afectată 
de politica guvernamentală 
dezastruoasă din acest 
domeniu. Privatizarea haotică, 
șomajul de masă, falimentul 
micilor întreprinzători sunt doar 
câteva dintre rezultatele 
guvernelor de după 1996. 
Economia socială de piață pe 
care o promovăm noi are în 
vedere stimularea inițiativei 
particulare cu o puternică 
susținere a componentei de 
protecție socială. Obiectivul

______ AndreiNiSTOR 
(Continuare în pag. 8)

Pe marginea celor petrecute duminică 
ia După piatră

Naționalismul extremist »
și toleranța

Am auzit multe discursuri de tot felul, dar unul mai agresiv și 
mai plin de injurii cum a fost cel ținut pe data de 4 VII. '99 la 
Dupăpiatră - Buceș în fața a sute de persoane de către dl Funar 
Gheorghe, primarul Clujului, nu mi-a fost dat să aud niciodată, 
nici chiar de când sunt în parlament. Am stat cuminți și am 
ascultat cum am fost insultați fără nici o jenă de către acest 
personaj căruia la sfârșit i-am declarat public că îl iertăm.

Sunt unele persoane care prin construcția lor psihică nu pot 
pricepe că în relațiile dintre oameni poți să te comporți și civilizat, 
cu avantaje mult mai mari în disputele pe care le ai.

Ținând seama că așa sunt ei făcuți, trebuie să-i ierți de la 
început, chiar înainte de a te jigni, pentru că așa sunt ei și nu pot 
fi schimbați. Făcând altfel se poate ajunge la situații conflictuale 
mult mai grave. Nu ai de ales, trebuie să-i ierți și să-i ignori. Din 
fericire tot mai multă lume își dă seama de faptul că aceste 
personaje trebuie ignorate. Dar și această ignorare ar trebui să 
aibă o limită.

Nu spun că dl Funar nu ar avea dreptate în unele afirmații pe 
care le face. Sunt unul dintre cei care, ca toți bunii români, am luat 
poziție fața de extremismul de cealaltă parte, care propagă 
intoleranța față de tot ceea ce este românesc, față de limba 
română, cu excese iredentiste și față de dorința afișată de către 
unii de autonomie etnică totală.

Chiar în „Cuvântul liber” scriam în urmă cu vreo 3 ani un articol 
despre „Problema maghiară” care în mare parte este o problemă 
legată de aversiunea unora față de limba română sau mai bine 
zis dorința lor de a învăța numai în limba proprie de la grădiniță 
până la universitate, uitând că limba oficială a acestei țări este 
limba română.

Am pus și în țară și în Ungaria la cele mai înalte nivele 
întrebarea care realmente mă frământă: ce se întâmplă cu mine 
dacă fiind într-o excursie printr-o regiune din România locuită de

Dr. Constantin Biejan 
_________SenatorPNL

(Continuare în pag. 8)

Sunt necesare reparații serioase ia

Dispensarul medica! din Băița
Se spera ca reforma în 

domeniul sănătății să schimbe 
și la noi, românii, lucrurile în 
bine, adoptând ca model 
reușitele experiențe occi
dentale. Din păcate însă, până 
în prezent situația a rămas 
incertă, instituțiile sanitare 
confruntându-se cu o serie de 
probleme.

Dispensarul medical din 
comuna Băița funcționează de 
câțiva zeci de ani într-o clădire 
veche, situată în centrul 
localității. Timpul și-a pus 
amprenta degradând clădirea 
aparținând primăriei și care 
adăpostește 15 încăperi 

destinate asistenței medicale, 
în nenumărate rânduri, 
conducerea dispensarului a 
încercat, în limita 
posibilităților, repararea și 
igienizarea incintei. Cu 
această ocazie s-au perindat 
pe aici câteva echipe de 
muncitori, însă nici una nu a 
dus lucrul la bun sfârșit. De 
ce? Nu se știe. Cert este că în 
afară de cabinetul stoma
tologic amenajat de mâna 
medicului care își desfășoară 
aici activitatea celelalte 
cabinete au de suferit. Mai 
plouă și acum înăuntru, mai 
sunt gropi în pardoseli - 

adevărate ■ capcane, lipsa 
grupurilor sociale și mai 
sunt... destule neajunsuri. E 
drept că s-au făcut și investiții 
importante ca de exemplu 
amenajarea unei băi și a 
cabinetului stomatologic.

Dincolo de acest aspect, 
o mare dificultate care 
îngreunează înfăptuirea 
actului medical o reprezintă 
lipsa formularelor de rețete 
gratuite și compensate. “Mai 
dispunem de foarte puține 
rețete compensate și gratuite,

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 8)

1 obărâ in premieră la 
Baia de (riș

Fosta Casă de copii Baia de 
Criș, devenită ca și celelalte 
centru de plasament, și-a 
schiipbat din această vară 
destinația. Copiii au fost 
distribuiți la celelalte centre din 
județ și aici funcționează un 
Centru de recreere și agrement, 
în el își vor petrece, prin 
rotație, vacanțele sau sfârșitul 
de săptămână copiii din 
centrele de plasament 
hunedorene. însă unitatea nu 
este “închisă”, intenționându-se 
schimburi cu alte județe.

Deocamdată, în această 
vară tabăra va primi în serii de 

câte 10 zile grupuri de 60 de 
copii, însoțite de câte 6 
educatori, 2 supraveghetori de 
noapte și un ajutor de bucătar. 
Personalul însoțitor se alătură 
celui permanent al taberei: un 
administrator, în prezent în 
persoana dlui Zenu Manațe, 
care s-a străduit mult în 
“transformarea” și amenajarea 
unității, o bucătăreasă, o 
menajeră, 2 paznici, care sunt 
și muncitori de întreținere (un al 
treilea urmând să fie angajat). în 
prima serie se recrează 40 de 
copii de la centrul din Uricani și 
20 de la nr. 2 Orăștie.

La inaugurarea de luni a 
taberei, sau Centrului de 
recreere și agrement Baia 
de Criș, au fost prezenți dl 
Gheorghe Marc, vicepre
ședinte, dna Dana Dan, 
secretar, de la Consiliul 
Județean, dna Floarea Sav, 
director al Direcției Județene 
pentru Protecția Drepturilor 
Copilului, care au salutat 
copiii, urându-le să petreacă 
aici zile de neuitat. De 
asemenea, au subliniat că

_______Viorica ROMAN 
(Continuare în pag. 8)
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Pregătirile echipelor din primul eșalon al 
fotbalului

RAPID: AȘTEPTAM 
CONFIRMAREA ÎN LIGA 

CAMPIONILOR
Fără îndoială, laureata sezonului 

1998-1999, a fost Rapid, echipa giuleș- 
teană adjudecându-și titlul de campi
oană și jucând finala Cupei. Garnitura 
alb-vișinie nu doar că a renăscut dar, 
concurând pe Steaua și Dinamo, a reu
șit să redea competiției interne atrac- 
tivitatea ce a făcut ca tribunele stadi
oanelor vizitate de rapidiști să fie ticsite 
de spectatori. Indiferent că a făcut 
spectacol câștigând la scor sau a jucat 
pragmatic-italienește la rezultat trupa 
lui Lucescu are meritul de a fi readus 
oamenii aproape de sportul rege.

Din păcate la reluarea pregătirilor 
pentru actualul sezon, trei dintre piesele 
grele care au contribuit serios la câști
garea titlului - Nanu, Șumudică și Ionel 
Ganea - au părăsit Rapidul pentru 
echipe djn străinătate: Vitesse (Olanda), 
Maritimo (Portugalia), respectiv VFB 
Stuttgart (Germania).Astfel "boala'' fot
balului românesc- migrarea fotbaliștilor 
valoroși spre cluburi puternice- a atins 
și Rapidul, cea mai potentă financiar 
echipă a țării. Pentru a umple golurile 
lăsate de plecarea celor trei, antrenorul 
Mircea Lucescu -recunoscut pentru 
știința creșterii și promovării jucătorilor- a 
cerut aducerea în lotul echipei a altor 
jucători de perspectivă. Conducerea 
clubului a reușit să obțină deja semnă
turile jucătorilor-Oncică (U.Cluj), Drago- 
mir (A.S.Midia) și Schumacher (F.C. Ar
geș)- și poartă tratative pentru aduce
rea jucătorilor: Crăciunescu, CI. Nicu- 
lescu (ambii U.Craiova), Șoavă (Exten
siv), M.Dăscălescu (Astra), N.Răducan 
(FCM Bacău) și Baicu (Foresta).

După vizita medicală efectuată la 
Centrul de medicină sportivă din Bucu
rești, lotul giuleștean s-a aflat într-un 
stagiu de pregătire pe litoral în stațiunea 
Costinești. Urmează o serie de jocuri 
amicale de verificare în țară, participarea 
la câteva turnee de pregătire în străi
nătate și primele jocuri oficiale din tururile 
preliminare ale Ligii Campionilor pe 28 
iulie (turul) și 4 august (returul), cu 
câștigătoarea dintre Skonto Riga (Leto- 
nia) și Jeunesse d'Esch (Luxemburg).

După aproape un deceniu în 
:are campionatul nostru a fost 
dominat categoric de Steaua, în sezonul 

trecut Dinamo a fulgerat brusc și orbitor 
pe firmamentul fotbalului românesc. în tur 
trupa pregătită de "mister" Dinu a fost 
echipa care a practicat cel mai spec
taculos joc din cele 18 competitoare, în 
evoluția dinamoviștilor regăsindu-se 
ceva din exuberanța lipsită de griji a 
fermecătoarelor minți din curtea școlii.

Dinamo: ai câștigat - 
continuă, ai pierdut- 

continuă

Dar, deși păreau o clasă de superdotați, 
în retur Dinamo a pierdut din viteză, ra
tând atât titlul cât și Cupa. Totuși, în ciuda 
acestor nereușite, alb-roșiii au câștigat o 
mentalitate de profesioniști, fiind hotărâți 
ca în sezonul 1999 - 2000 să reia totul 
de la capăt.

Comparativ cu Rapid și Steaua, la 
Dinamo îmbucurător este faptul că nu 
au plecat prea mulți jucători, doar doi 
titulari - Contra (Alaves) și FI. Bătrânu 
(Uniao Leiria) - părăsind echipa. Au 
fost aduși în schimb Tinel Petre (Rocar) 
și V. Năstase (FC Argeș) și pentru că e 
la modă se duc trative pentru aduce
rea a doi stranieri: sârbii Zoran Va- 
sevski și Micici. Astfel și în acest se
zon Dinamo va miza pe același nucleu 
de jucători care îi are în frunte pe 
Lupescu, Florentin Petre și Vlădoiu, în 
vreme ce la conducerea tehnică Mister 
Dinu va fi ajutat și de Ion Marin.

Programul de pregătire al dinamo
viștilor a început promițător, cantona
mentul și jocurile susținute la Brașov 
anunțând o formă de zile mari a trupei 
din șoseaua Ștefan cel Mare. Tehni
cianul Comei Dinu a renunțat la un tur
neu de pregătire în Austria în favoarea 
unui stagiu în Iugoslavia. Majoritatea jucă
torilor se declară optimiști, dornici de 
revanșă, fără emoții pentru primul tur 
preliminar din Cupa UEFA, astfel că aș
teptăm ca și în acest sezon Dinamo să 
fie echipa care să aducă spectacol și 
competitivitate în fotbalul românesc.

Steaua ataca obiective 
"absolut firești": Cupa și 

Campionatul
Ocupând doar poziția a treia în 

campionat și neimplicându-se direct în 
lupta pentru titlu, după șase ani de 
dominare autoritară în competiția in
ternă, Steaua și-a salvat blazonul în 
fața propriilor suporteri prin câștigarea 
in extremis a Cupei României.

Ca urmare a acestui sezon mai 
slab, câțiva dintre jucătorii valoroși ai 
grupării militare - Tene, Csik, Militaru - 
și-au găsit alte echipe, iar alții - Ad. 
Matei, Răchită, Szekely și Paraschiv - 
sunt și ei în căutarea unor alte cluburi, 
în consecință, schimbând oarecum 
politica de transferări, Steaua a adus 
în probe șase jucători străini: Ahmataj 
(Albania), Baiazid și Tarek (ambii Siria), 
Dzuric și Markovic (ambii Iugoslavia) și 
Falemi (Petrolul) la care s-au alăturat și 
câțiva autohtoni “fără nume”: Tudor, 
Chiorean (ambii Olimpia), Crivac (FC 
Argeș) etc. Dovadă că la Steaua doar 
obiectivul e clar nu și mijloacele cu 
care se va atinge acesta, la reluarea 
pregătirilor (miercuri 30 iunie) Emeric 
lenei, antrenorul principal al roș-albaș- 
trilor, a declarat presei: "Definitivarea 
lotului se va face după cantonamentul 
de la Forban (1-8 iulie) și după primele 
jocuri de verificare pe care le vom 
susține acolo. Vom analiza și vom opri 
20 de jucători cu care vom încerca 
anul acesta să cucerim Cupa și Cam
pionatul, obiective absolut firești la un 
club de talia Stelei.”

Din păcate începutul pregătirilor nu 
e prea promițător pentru'suporterii 
militarilor, “stranierii” nedând satis
facție, iar Steaua gâfâind serios în 
primele partide amicale: 0-4 și 0-1 cu 
FC Brașov și doar 2-1 cu Al Ahly - 
campioana Egiptului. Sperăm totuși ca 
până la primul joc oficial - cel din turul 
preliminar al Cupei UEFA - Steaua să-și 
regăsească cadența și să revină în 
rândul echipelor de top din țară și din 
Europa.

Universitatea Remin Deva în toiul 
pregătirilor pentru noul sezon 
handbalistic în Liga Națională
Sâmbăta trecută l-am întâlnit pe 

ing. Gheorghe Crișan, președintele 
executiv al Clubului de handbal femi
nin Universitatea Remin Deva.

Prima întrebare a fost: Ce fac 
fetele?

- Ce să facă, se pregătesc pen
tru o comportare meritorie în Liga 
Națională!-Euforia succesului pro
movării a trecut, acum cu toții - con
ducerea clubului, antrenorii și jucă
toarele - se află angajați de luni, 28 
iunie, în programul de pregătire pre
conizat. După vizita medicală, au 
fost reluate pregătirile specifice de la 
începutul perioadei, cu reacomo- 
darea la efort. Peste câteva zile, 
lotul va pleca la mare (Eforie Sud), 
într-un cantonament de 10 zile.

- în ce privește componența 
lotului cp ne puteți spune?

- Din vechiul lot au mai rămas 12 
jucătoare. Cum e normal, vom face și 
câteva achiziții, printre care se nu
mără - un portar de la Ploiești, unul 
de la Tg. Jiu, un centru - inter de la 
Brașov, un inter de la “U” Cluj și două 
junioare, un portrar și un inter de la 
Buzău (în probe). După întoarcerea 
de pe litoral, în jurul datei de 24 iulie, 
fetele pleacă într-un cantonament la 

O fază frumoasă din campionatul trecut dintre Univ. Remin Deva - 
Viromet Victoria, în care gazdele au învins cu 31 - 28

Vața de Jos la baza cunoscutei firme 
Romtelecom, pentru o săptămână de 
pregătire, după care încep jocurile de 
verificare și turnee. în jur de 20 au
gust, va fi organizată a 14-a ediție a 
turneului “Remin” la Deva la care 
participă 4 echipe din Liga Națională 
și două formații din Ungaria. Lotul 
nostru va participa 3 zile la un tur
neu în Ungaria. Apoi, handbalistele 
noastre vor susține un număr de 
partide cu echipele cunoscute din 
Timișoara, Tg. Jiu, Cluj și altele care 
sunt deja în contact cu clubul nostru.

- Cine se ocupă de pregătiri, 
antrenamente?

- întrucât antrenorul principal M. 
Șerban se află cu lotul de juniori 
peste hotare, de pregătiri se ocupă 
directorul tehnic, prof. I. Mătăsaru. Se 
va munci după un program judicios 
întocmit, menit să se formeze o 
echipă omogenă, capabilă să aibă o 
comportare meritorie, la nivelul ce
rințelor din Liga Națională. Sperăm 
ca în viitorul campionat, suporterii, 
spectatorii să vină în număr cât mai 
mare la Sala sporturilor, să susțină 
echipa Univ. Remin Deva, pentru a 
dovedi că își merită locul pe prima 
scenă hanbalistică a țării.

' ....... •
Campionatul european 

de aeromodele
radiocomandate

Aeroportul “Dacia" Săulești din apropierea 
municipiului Deva găzduiește în perioada 3-11 
iulie a.c. ediția a ll-a a Campionatului European 
de aeromodele telecomandate clasa F3J. Com
petiția constituie o premieră pentru țara noas
tră și datorită faptului că până la acest moment 
sportivi din România nu au mai participat la 
concursuri internaționale la această clasă, 
considerată una mai populară și economică.

Duminică seara, pe platoul din fața Aero
portului Dacia, s-a desfășurat ceremonia de 
deschidere a ediției din acest an, în prezența 
delegațiilor celor 12 țări, a arbitrilor și oficialilor 
din cadrul Federației Internaționale de Aero- 
modelism. Au participat ca invitați subprefectul 
județului Hunedoara, dl. lulius Winkler, vicepre
ședintele Consiliului județean, dl loan Băda, dl 
Dumitru Gîlcescu - viceprimarul municipiului 
Deva și senatorul PNȚCD - dl Andreiu Oprea. A 
fost prezent, de asemenea, dl Constantin Voicu 
- președintele Aeroclubului Național Român.

După scurtele alocuțiuni au fost intonate 
imnurile țării gazdă - România și al Federației 
internaționale, după care spre deliciul spec
tatorilor a fost prezentată o demonstrație de 
rachetomodele, care odată lansate au purtat 
cu ele steagurile celor 12 țări înscrise în între
cerile de la Deva.

Revenind la concursul în sine, să precizăm 
că sunt programate 9 runde, organizatorii 
având și o rezervă în ceea ce privește cazul 
nefericit al vremii nefavorabile, care ar putea 
deregla buna desfășurare a concursului. Fa- 
voriți sunt sportivii din Marea Britanie, Cehia, 
Polonia și Germania, dar așa cum a afirmat dl 
Mihai Zanciu - secretarul general al F.R.Mo- 
delism, pentru delegații noștri un loc în primele 
șase echipe ar constitui un rezultat pozitiv.

Festivitatea de premiere este programată 
pe 1Q. iulie a.c., la Aeroportul Dacia - Săulești.

Pagină realizată de
Sabin CERBU, Cristina CÎNDA, 
Ciprian MARiNUȚ, N. GAVREA 

Foto: Traian MÂNU

Cu gândul !a vacanță
MINERUL LUPENI - STIINTA PETROȘANI

49-34114-24]
Ultima etapă a recentului incheiat. campionat a însemnat 

pentru ambele echipe și o dispută a orgoliilor rănite, locul din 
clasament defavorizându-i însă pe mineri.

De data aceasta tinerii rugbiști lupeneni au fost aceia care pe 
întreg parcursul meciului vrând să-și etaleze calitățile fizice și 
tehnice au ținut sus și tare frâiele ostilităților. Pachetul de înaintași 
și-a masat adversarul în propriul 22, reușind prin Ivănuș un eseu 
aproape colectiv. Transformă Hanzi și 7-0. Apoi, pe fondul 
dominării minerilor, cei care înscriu sunt petroșănenii în min. 23 prin 
Suciu - eseu (Lupu ratând transformarea), Pancu în min. 28 eseu 
(Buburuzan ratează de aproape transformarea), pentru ca în min. 
38, același omniprezent Pancu să culce balonul în terenul de țintă 
- un eseu de zile mari cum bine aprecia Ortelecan, fostul inter
național, Lupu nemairatând însă transformarea și 7-24.

în min. 40, Săbău de la Minerul Lupeni prinde un balon de 
urmărire și ușor dezechilibrat aproape de buturi înscrie eseu 
transformat de Hanzi: 14-24.

La reluare, cu Șușinschi în echipă, minerii se dezlănțuie și în doar 
15 minute reușesc să preia conducerea înscriind eseu în min. 46 prin 
Rațiu, transformat de Hanzi, Mărmărean, în min. 55 eseu, Ivănuș 
transformă și 28-24. O lovitură de penalitate în min 60 pentru Știința în 
apropierea liniei de 22 bine executată de Piu și 28-27. Dinică, în min. 
69, prin eseul marcat și transformat de Hanzi mărește avantajul 
gazdelor doar până în min.73 când Știința înscrie prin Lupu eseu 
transformat de Piu și se apropie din nou la un punct 35-34.

Până la sfârșitul partidei, gazdele nu mai “permit" nimic, 
făcându-și jocul lor colectiv cu deschideri de direcție - ce s-ar 
vrea și în noul campionat, iar eseul de penalitate din min. 74, 
transformat de Ivănuș și cel înscris de “moșul" Șușinschi în chiar 
ultimul minut de joc consfințește o victorie bine meritată a 
gazdelor și un frumos prilej de retragere din activitatea compe- 
tițională a lui Adrian Șușinschi și Dan Petru Ivănuș.

Observatorul federal Mircea Vătui, vizibil emoționat de prilejul 
ce i se oferă, atribuie ambilor rugbiști cravata cu însemnele 
tradiționale jocului cu balonul oval, o minge Gilbert și câte o 
frumoasă Cupă din care de-a lungul întregii lor activități sportive 
ar fi vrut să guste doar licoarea victoriilor și a bucuriilor.

MINERUL LUPENI - Pingerț, Deac, Nagy, Sabău, Năstase 
(50, Șușinschi), Dinică, Rațiu, Ungureanu, Ceru, Ivănuș, 
Hanzi, Tudose, Opaină, Mărmurean, Patrichi.

Antrenor - prof. Vasile Bercu.
Știința Petroșani - Stelian (56 Avram), Constantin, Drăgoi, 

Bolea, Lăcătușu, Nedelcuța, Ivan, Constandin, Lupu, 
Buburuzan, Rotaru, Suciu, Piu, Pancu, Revnic.

Antrenor - loan Rațiu.

Gimnastică
Gimnastele de la CSS Cetate Ceva 

- laureate la Campionatele 
Naționale de Junioare

Sala Polivalentă din mun. Constanța a 
găzduit întrecerile Campionatelor Naționale 
ale cluburilor sportive școlare, competiție 
majoră a sezonului actual.

într-o organizare de excepție - efortul 
gazdelor fiind de apreciat - competiția a 
reunit cele mai bune sportive ale momen
tului la cele trei categorii ale junioarelor mici 
și maestrele - altele decât componentele 
loturilor naționale (junioare peste 14 ani).

în cadrul concursului de la categoria a 
ll-a, echipa clubului devean alcătuită din 
Oana Ban, Ioana Petrovschi, Odette Su- 
șinschi, Petronela Vasiu, Monica Luca și 
Andra Tănăsie - antrenori fiind Monica 
Stamate, Cristian Enoiu, Octavia și Dan 
Burincă - s-a situat pe locul I cu un total de 
187.472 pct., înaintea formațiilor care au 
prezentat cluburile Steaua, Onești, Bacău 
și Petrolul Ploiești. De remarcat că primele 
trei locuri la individual compus au revenit 
gimnastelor Oana Ban (38,170 pct), Ioana 
Petrovschi (37,690 pct.) și Odette Su- 
șinschi (37.447 pct.), toate reprezentând 
CSS Cetate Deva, clasate în această 
ordine.

La categoria a lll-a, întrecerile s-au 
dovedit deosebit de interesante și specta
culoase, cel puțin șase echipe emițând 
pretenții la un loc pe podiumul de .premiere. 
In final locul I a revenit echipei gazdă - 
CSS 1 Farul Constanța, urmată de CSS 3 
Steaua București și CSS Cetate Deva.

Echipa din Deva a aliniat o garnitură de 
tinere speranțe ale gimnasticii noastre și 
rezultatul obținut dovedește că la poalele 
Cetății se pregătește o nouă generație. Au 
evoluat pentru clubul nostru Larisa Apos
tol, Giorgiana Macovei, Ioana Porancea, 
Dora Glava, Roxana Becheanu și Alexan
dra Huci care au alcătuit echipa clasată 
pe locul al lll-lea cu un total de 184.986 pct., 
formația a doua clasându-se pe locul al 
Vll-lea, dar trebuie menționat că toate 
gimnastele sunt pregătite de antrenorii 
Liliana Cosma, Monica Stamate, Adela 
Popa, Octavia Burincă, loan Cărpinișan și 

Dan Burincă. Să nu uităm și contribuția 
deosebită a coregrafilor Vaier Puia și 
Corina Doreanu la obținerea acestui 
succes.

Prezent la acest concurs, dl prof, loan 
Bădoi, directorul Clubului Cetate Deva, a 
fost mulțumit de modul în care s-au pre
zentat sportivele din Deva la această 
competiție, ținând cont de faptul că rezul
tatele din anii anteriori au fost sub acest 
nivel și perioada de pregătire a colectivului 
tehnic a fost deosebit de scurtă, dar a 
precizat că dorește obținerea unor rezul
tate notabile și la finale, deci în luna noiem
brie, când primele 36 de sportive la fiecare 
categorie se vor lupta pentru medaliile la 
individual.

* * *
în debutul întrecerilor de gimnastică - 

de la Constanța - s-au desfășurat finalele 
Campionatelor Naționale de Sport Aerobic, 
la care au participat atât junioarele cât și 
senioarele de la secțiile din țară. Plecate 
din start drept favorite, gimnastele din 
Deva au avut o evoluție constantă, dar de 
cele mai multe ori ele au fost depunctate 
de arbitrele care au oficiat, pentru mici 
imperfecțiuni, în timp ce altora li s-au trecut 
cu vederea ratări cât roata carului.

în aceste condiții - ale unui arbitraj 
părtinitor care a dezavantajat categoric 
clubul devean, rezultatele obținute de 
gimnastele din Deva au fost notabile.

S-au evidențiat: Mihaela Pohoață (loc. I 
individual senioare), Elena Neagu (loc. I 
individual junioare I), Olteanu Jeanina (loc. 
III junioare I), Mădălina Cioveie (loc. IV - 
junioare I), Anca Bucur loc. III (individual 
junioare II) și echipele de trio junioare I - 
locul I și locul III - dar și echipa de trio 
junioare - locul I; în clasamentul general pe 
echipe - CSS Cetate Deva s-a situat pe 
locul I.

Toate gimnastele de la această secție 
sunt pregătite de dna prof. Adriana An- 
dreasson, care are de acum în palmares 
câteva rezultate de excepție.
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SC “Nirvana Agro com Prod” SRL - Hațeg

Rezultate notabile
la cultura cartofului

Pădurile și viile nu au intat în Legea 187/ III/ 45, Legea 
naționalizării, urmând ca situația acestora să fie reglementată 
printr-o lege specială, care nu a mai fost emisă.

Legea 204 / iunie 1947 a instituit măsuri de ocrotire a 
patrimoniului forestier și s-a definit noțiunea de pădure: teren 
cu vegetație forestieră peste 2500 mp existent la acea dată, 
nu și cele ulterior împădurite, indiferent de forma împăduririi.

Alineatul 6 din Constituția / 48 a stipulat că printre celelalte 
bunuri și pădurile vor fi proprietate de stat, dar în alineatul 2 al 
aceluiași articol se stipulează că printr-o lege specială se va 
preciza modul de trecere în proprietatea statului a pădurilor, 
viilor și celorlalte bunuri.

Pentru toate celelalte bunuri au fost emise legi speciale: 
pentru mine, căi ferate, radio, televiziune, drumuri, bănci, 
întreprinderi, ateliere etc, s-a emis câte o lege, dar pentru 
păduri și vii nu s-a emis. Viile au fost rezolvate prin includerea 
acestora în cooperative agricole și IAS - uri, iar problema 
pădurilor a rămas necuprinsă în legile emise.

Statul comunist prin instituțiile sale aparținând ministerelor 
silviculturii, interne, procuratură și justiție, fără nici un temei 
legal, a interzis proprietarilor de drept să-și exercite în conti
nuare atribuțiile dreptului de proprietate, posesie, folosință și 
dispoziție. Această interdicție a avut loc în forță, aplicându-se 
sancțiuni contravenționale și penale proprietarilor care au 
îndrăznit să-și revendice dreptul legitim de proprietar.

Acțiunea de tulburare în posesie nu s-a limitat doar la 
terenurile considerate păduri, ci s-a extins și asupra terenurilor 
din fondul agricol împădurite natural sau plantate, unele de 
către proprietari, altele de către organele silvice, fără a fi 
naționalizate sau expropriate. Spre exemplu, pășunea Nar- 
ghita, în suprafață de 64 ha, aparținătoare satului Stăncești 
Ohaba.

în prezent terenurile cu păduri existente în 1947 (Legea 
204, 2500 mp) ca și cele împădurite ulterior sunt proprietatea 
individuală sau în devălmășie a persoanelor fizice și juridice 
(composesorate, școli, biserici, mănăstiri, primării comunale) 
înscrise în documentele de evidență juridică (în Ardeal, Banat, 
Crișana, Maramureș, Bucovina).

Aceasta deci fiind starea de fapt, protestăm împotriva 
ELEMENTELOR care se împotrivesc aplicării corecte a Legii 
18/ 1991 și 169/ 1998 precum și aplicării Ordonanței nr. 96/ 
98 privind retrocedarea integrală a terenurilor cu vegetație 
forestieră, indiferent de suprafața acestora.

Atât în Legea 18, art. 45, cât și în Legea 169/ 98 se stipu
lează la modul imperativ că fac obiectul restituirii către foștii 
proprietari sau moștenitori ai acestora numai terenurile cu 

k___________________ _ _____________________

La Deva

Sipectaicoll unriic cui 
ccaoriiai eclliiipseii

în perioada eclipsei din 11 
august în municipiul Deva se 
va organiza un spectacol unic 
în țară intitulat sugestiv "Când 
soarele se oprește". Specta
colul se va întinde pe perioada 
a 18 ore și va cuprinde mo
mente absolut inedite din 
istorie având la bază scene 
din tradiția daco-romană.

Potrivit celor relatate vi
neri la întâlnirea cu ziariștii de 
către regizorul Emil Mândru și 
viceprimarul municipiului 
Deva Dumitru Gâ.lcescu, în 
perioada 9-15 august a.c. 
Deva va fi gazda festivalului 
"Serbările cetății”, manifes
tare care se desfășoară cu 
două luni mai devreme, a unui 
festival național de folclor cât 
și a unui congres internațio
nal de folclor care va reuni 
reprezentanți din aproximativ 
30 de țări. în săptămâna 9-15 
august vor mai fi prezente la 
spectacol formația Phoenix 
împreună cu două trupe de

POLICLINICA BALNEARA DIN GEOAGIU BĂI ARE UN 
NOU STĂPÂN

După cum ne-a informat dl 
Petru Racoviță, asistentul șef 
al Policlinicii balneare Geoagiu 
Băi, de curând, personalul me
dical și auxiliar al instituției a 

■t preluat de la Ministerul 
'ătății (Spitalul din Orăștie) 

ătre Institutul de balneo- 
erapie și recuperare 
ală București, alături de 
I dispensare și policlinici 

rock din Germania și Irlanda, 
precum și Nadine, Nicu Ali- 
fantis cât și formația 
RoMania.

Din cadrul manifestărilor 
cultural artistice și sportive nu 
vor lipsi spectacolele de tea
tru, o gală a filmului istoric ce 
va reuni cele mai reușite pe
licule - Dacii, Burebista, Co
lumna etc. - meciuri de hand
bal feminin și reprezentații ale 
unei trupe de circ din China.

Prin conținut și amploare 
organizatorii manifestărilor 
prilejuite de Eclipsa din 11 au
gust sunt de părere că acți
unile de la Deva au mai mare 
amploare la nivel național, fapt 
ce a condus la aprobarea din 
bugeturile Consiliului local și 
cel județean a 300, respectiv 
150 milioane de lei.

Spectacolul va fi transmis 
în direct de către Tele 7 ABC 
și va reprezenta o manifestare 
de excepție pentru perioada 
amintită. (Comei POENAR) 

din stațiunile balneoclimaterice 
din țară.

Se scontează pe mai buna 
organizare și desfășurare a 
activității de către aceste insti
tuții, pe asigurarea unei pro
tecții corespunzătoare a per
sonalului care le deservește, 
inclusiv pe sporirea gradului 
de solicitudine al acestuia față 
de pacienți. (D.G.)

vegetație forestieră trecute prin legi speciale în proprietatea 
statului.

în legătură cu cele semnalate întrebăm:
1. Care sunt aceste legi și terenuri care fac obiectul lor din 

moment ce acea lege specială la care făcea referire Con
stituția din 1948 nu a mai apărut?

2. De ce în mod intenționat sunt obstrucționate prevederile 
legilor enunțate extinzându-se acțiunea de restituire asupra 
tuturor suprafețelor cu vegetație forestieră de pe cuprinsul 
țării? Se vrea acum naționalizarea, exproprierea proprietarilor 
de drept asupra terenurilor susmenționate, acțiune ce nu a 
fost înfăptuită nici de către statul socialist?

Nu se cunosc legile potrivit cărora terenurile cu vegetație 
forestieră au fost trecute în proprietatea statului, naționalizate 
sau expropriate, astfel ca retrocedarea proprietăților să se 
poată face către proprietarii nominalizați prin aceste legi și în 
suprafețele stipulate în conținutul legilor respective pentru 
fiecare proprietar sau grup de proprietari (devălmășie, răzeș 
sau moșneni). Destinația terenurilor cu vegetație forestieră 
netrecute în proprietatea statului ar trebui să fie rezolvată prin 
revenirea la statutul juridic anterior, încă nemodificat prin lege, 
fără nici o formalitate, urmând ca proprietarii să nu mai fie 
împiedicați în exercitarea dreptului de proprietate de către 
organele actualului Stat de Drept.

Regretăm faptul că guvernele anterioare: Roman, Stolo- 
jan, Văcăroiu, Ciorbea și cel actual nu au dorit să clarifice 
prevederile legilor așa cum ele au fost redactate și acceptate 
de către legislativ.

Vrem să cunoaștem ce doresc-parlamentarii actuali: 
reformă sau altă naționalizare, dacă sunt dispuși să acționeze 
pentru rezolvarea problemei pădurilor, problemă vitală pentru 
legea proprietăților în România.

Față de cele mai sus arătate, considerăm că există o 
rea voință și gravă încălcare a Constituției și drepturilor 
omului, fapt pentru care ne 
vom adresa radioului, tele
viziunii, mass- media și nu în 
ultimul rând tuturor amba
sadelor occidentale, institu
țiilor judecătorești și Tribu
nalului de la Helsinki. Cerem 
emiterea imediată a unei or
donanțe de urgență care să 
prevadă repunerea în drep
turi a tuturor posesorilor.

Vă mulțumim,

Petroșani - In Valea Jiului, viața văzută de sus arată ceva mai bine
Foto: Traian MÂNU

Exporturile românești s-au 
redus, în aprilie, cu 13,8% față 
de luna anterioară și cu 13,2% 
în raport cu aprilie 1998, ace
eași situație fiind consemnată 
și în privința importurilor, care 
s-au diminuat cu 4,1%, res
pectiv cu 19,7% față de luna 
similară de anul trecut, infor
mează Comisia Națională pen
tru Statistică (CNS).

Deficitul balanței comer
ciale în primele patru luni ale 
anului a fost de 615,7 milioane 
dolari, în scădere față de ace
eași perioadă a anului trecut 
când a fost de 736,7 milioane 
dolari. în luna aprilie a acestui 
an, deficitul comercial a atins 
198,2 milioane dolari, în scă
dere față de aprilie 1998 când 
a fost de 301,6 milioane dolari.

Exporturile realizate în apri
lie s-au cifrat la 579,2 milioane
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Exporturile românești au 
continuat să scadă

dolari, în scădere cu 13,8% față 
de luna martie și cu 13,2% față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut.

In primele patru luni ale anu
lui, exporturile au totalizat 
2.448,7 milioane dolari, în scă
dere cu 9,8% față de realizările 
perioadei similare a anului 
trecut.

"Nivelul exporturilor obținut în 
aprilie a depășit recordul lunii 
anterioare și reprezintă cea mai 
mare scădere din ultimii zece 
ani", a declarat pentru 
MEDIAFAX Mihai lonescu, se
cretarul general al Asociației 
Naționale a Exportatorilor și Im
portatorilor din România (ANEIR).

Societatea comercială "Nir
vana” a fost constituită în anul 
1994, având ca obiect de acti
vitate cultivarea plantelor pentru 
sămânță și consum; distribuirea 
pesticidelor pentru agricultură 
(fiind distribuitor exclusiv pentru 
produsele SC "Oltchim” SA, în 
județul Hunedoara); precum și 
prestări de servicii în agricultură.

Am început cultivarea carto
fului în anul 1994 pe o suprafață 
de două hectare cu soiurile 
Desiree (1,5 ha) și Ostara (0,5 
ha) pentru producerea cartofului 
timpuriu. în anul 1995 am dublat 
suprafața, ajungând la 4 ha și am 
introdus în cultură soiul Sânte pe 
o suprafață mai mică.

în anul 1996 am cultivat 11 
ha, din care cu soiul Sânte 
cca. 40% din suprafață. De 
asemenea, am încercat și so
iurile Koretta (semitimpuriu) și 
Cardinal (semitârziu), soiul de 
bază rămânând însă Desiree.

în anul 1997 am sporit su
prafața la 15 ha, din care Sânte 
7 ha, Desiree 6 ha și Ostara 2 
ha, renunțând la celelalte so
iuri datorită producțiilor mai mici 
pe care le-am obținut.

în anul 1998 am cultivat 17 
ha, din care 12 ha cu soiul 
Sânte, 4 ha cu soiul Desiree și 
un hectar cu soiul Ostara.

în anul 1999 am plantat 30 
ha, din care 25 ha cu soiul 
Sânte, 4 ha cu soiul Desiree și 
un hectar cu soiul Ostara. So
iurile: Sânte (Superelită) și De
siree (Elită) le-am cumpărat de 
la ICPC Brașov, iar Ostara 
(Clasa A) de la SC “Manos - 
chim" Brașov. Firma este auto
rizată pentru producerea car
tofului de sămânță, multiplicând 
soiurile menționate, la început 
numai pentru necesarul pro
priu, iar începând cu anul 1999 
și pentru alți beneficiari din zo
nă, în special soiul Sânte, soli
citat de producătorii agricoli.

Potrivit reprezentantului 
ANEIR, explicațiile acestei scă
deri sunt degradarea mediului 
de afaceri pentru firmele cu 
activitate de export, creșterea 
fiscalității și lipsa unor stimulente 
pentru exportatori.

Din structura exporturilor, o 
pondere importantă au deținut-o 
materiile textile și articole din 
acestea (26,1%), urmate de 
produsele metalurgice (15,5%), 
mașini, aparate și echipamente 
electrice (11,3%), articole de 
încălțăminte (8,2%).

în primele patru luni ale anu
lui, activitatea de export s-a in
tensificat, comparativ cu peri
oada similară a anului trecut,

Suprafața cultivată cu soiul 
Sânte a crescut deoarece s-a 
dovedit cel mai productiv în con
dițiile din zonă, ca, de altfel, în 
toată țara. Am aplicat tehnologia 
de cultivare recomandată de că
tre Federația Cultivatorilor de 
Cartof din România și Institutul de 
Cercetare și Producție a Carto
fului Brașov, cu adaptările spe
cifice condițiilor pedoclimatice din 
zonă.

Cultura cartofului a fost pro
fitabilă în fiecare an în condițiile 
unei producții de peste 20 t/ ha, 
ceea ce a permis ca prin rein- 
vestirea profitului să asigurăm o 
dotare corespunzătoare cu echi
pament tehnic specific culturii 
cartofului.

Profitul net realizat în 1998 a 
fost între 15 mii. lei/ ha la soiul 
Ostara și peste 45 mii. lei/ ha la 
soiul Sânte, ceea ce demon
strează că acest soi asigură un 
spor de producție de cca. 30% 
față de soiul Desirâe și peste 
35% față de soiul Ostara. Rata 
rentabilității, în perioada 1994 - 
1998, a fost cuprinsă între 110- 
250 %, cea mai ridicată fiind la 
soiul Sânte în anul 1998, cartoful 
dovedindu-se cea mai profitabilă 
cultură în zona Hațeg ca de altfel 
în toată țara.

Terenul SC "Nirvana" este 
situat în perimetrul microzonei de 
producere a cartofului de să
mânță Totești și poate constitui 
cap de sistem din zona Hațeg, 
asigurând materialul de plantat 
(superelită) din zonele închise 
tradiționale.

Având în vedere experi
ența acumulată și starea cultu
rilor din anii 1998 și 1999, con
sider că SC "Nirvana” poate 
asigura materialul de plantat 
necesar cultivatorilor de cartof 
din județul Hunedcjara și, pro
babil, chiar din județele Arad și 
Alba. Pentru realizarea acestui 
obiectiv, în interesul economic 
al producătorilor agricoli din 
zona Hațeg și din tot județul 
Hunedoara, dar și pentru res
pectarea legislației privind pro
ducerea cartofului de sămânță 
sunt necesare următoarele mă
suri: reînnoirea anuală a mate
rialului de plantat, începând cu 
toamna acestui an, utilizând 
sămânță certificată, la toți pro
ducătorii de cartof din zona 
Hațeg; asigurarea unui asola- 
rrient de 4 ani și a distanțelor de 
izolare față de culturile de car
tof pentru consum; aplicarea 
tehnologiei specifice pentru 
producerea cartofului de să
mânță.

Aceste obiective nu pot fi 
realizate dacă nu se găsește 
înțelegere din partea proprie
tarilor de teren pentru asocierea 
sau arendarea pentru consti
tuirea de sole mari pe culturi.

tng. Iustin VAS IU, 
director

doar în relațiile cu țările CEFTA, 
înregistrând o creștere de 
29,1%. în schimb, exporturile 
cu țările Uniunii Europene au 
scăzut cu 1,8% față de ace
eași perioadă a anului trecut.

Țările cu care s-a derulat 
cea mai mare parte a expor
turilor în primele patru luni ale 
anului au fost Italia cu 25,4% 
din total, Germania - 19,7%, 
Franța - 6,6%, Turcia - 4,3%, 
Marea Britanie - 3,8%.

Importurile realizate în luna 
aprilie au fost de 777,4 milioane 
dolari, în scădere cu 4,1% față 
de cele din luna martie și cu 
19,7% față de aprilie 1998.

în primele patru luni ale 
anului, importurile au fost de 
3.064,4 milioane dolari, în scă
dere cu 11,2% față de peri
oada corespunzătoare a 
anului trecut.
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“ Incertitudinile legate de
proprietate slăbesc economia

firmelor mai mult decât sărăcia

REP.: D-le Eugen Stăicu- 
lescu, conduceți de câțiva ani 
societatea comercială de ali
mentație publică “Silvana" din 
Hunedoara. Ați condus-o și pe 
vremea când FPS era acțio
narul “forte” în firmă, o con
duceți și acum când acțiunile

Dialog cu dl ec, Eugen Stăiculescu, administrator 
unic la SC "Silvana” SA Hunedoara

“Silvana" au cu totul altă re
partiție, în prezent neexistând 
un acționar cu decizie abso
lută. V-aș întreba când era mai 
ușor de condus firma, atunci 
sau acum ?

E.S.: Chiar dacă a fost 
acționar majoritar, FPS nu s-a 
purtat niciodată ca un proprie
tar adevărat. Instinctul de pro
prietar i-a lipsit permanent 
Fondului, el estompându-se în 
formele incerte ale proprietății 
de stat al cărui administrator a 
fost FPS. în aceste condiții, 
rentabilitatea, performanța 
economică și concurența, sim- 
boluri-cheie ale unei economii 
de piață, nu s-au impus ca ar
gumente forte ale relației acțio
nar majoritar-administrator de 
firmă decât simplist, în cuan
tumul cotei de dividende pe 
care Fondul le aștepta de la 
firmă. Despre schimbări radi
cale, programe de investiții, 
dezvoltare nici nu putea fi 
vorba în era stagnării FPS-iste.

Acum este o altă situație. 
Retragerea FPS-ului prin pro
cesul de privatizare a născut 
un viciu decizional, nici unul din 
actualii acționari neavând pa
chetul de control absolut. Cel 
mai reprezentativ acționar este

tranziției"
Metaco International, care deține 
33,23 la sută din acțiuni. Chiar și 
cu această pondere, prezența 
unui capital privat se face simțită 
în susținerea unor proiecte 
investiționale pe care le-am 
concretizat. Cu toate acestea, 
incertitudinile legate de

proprietate slăbesc economia 
firmelor mai mult decât sărăcia 
tranziției. Ar fi fost mult mai bun 
un proces de privatizare rapidă, 
care să evite efectele negative 
ale acestei tranziții prelungite.

REP.: Când se va consuma 
actul final al privatizării la “Sil
vana" ? Ce credeți că va aduce 
el pentru viitorul firmei ?

E.S.: FPS va scoate la pri
vatizare în această lună pa
chetul de acțiuni reprezentând 
16,8 la sută din totalul pachetului, 
acțiuni aferente valorii terenu
rilor din patrimoniul firmei. După 
părerea mea, sunt multe semne 
de întrebare asupra modului în 
care Fondul a elaborat actuala 
ofertă de privatizare. Conform 
legii, fiind vorba de valoarea 
terenurilor, FPS acordă drept de 
preemțiune la vânzarea pache
tului acționarilor existenți pro
porțional cu procentul de capital 
social deținut de aceștia. Toate 
bune, numai că FPS stabilește 
valoarea acțiunii la 4527 de lei, 
ridicând costul pachetului de 
acțiuni la 277 de milioane de lei. 
Valoarea capitalului social al 
“Silvanei" este de 362 de mili
oane de lei. E o situație caram- 
bolească prin care 16 la sută 
din pachetul de acțiuni a fost

%

scos la o valoare ce reprezintă 
aproape două treimi din 
capitalul social al firmei.

REP.: Punându-mă în ipos
taza FPS nu văd nici un incon
venient, din moment ce doar 
unul din cele șapte spații co
merciale deținute de firmă va
lorează, pe piață, de două-trei 
ori valoarea capitalului social...

E. S.: E adevărat. Ce 
vreau eu să scot în evidență 
este faptul că la acest preț 
stabilit de FPS este des
curajat “micul" acționar de a- 
și adjudeca mai multe acțiuni. 
Acționarul puternic este dis- 
crimat pozitiv, netezindu-i-se 
accesul la întregul pachet 
oferit de FPS.

REP.: Ce credeți că va 
face acest acționar de îndată 
ce firma îi va aparține ?

E.S.: Dat fiind reculul eco
nomic general care generează 
o criză acută de lichidități, nu 
este exclusă ipoteza că el va 
vinde o parte din spațiile “Sil
vana” ca să-și asigure supor
tul bănesc necesar susținerii 
unui anumit volum de activitate. 
Pe mine m-ar nemulțumi 
această variantă. Și nu e 
vorba aici doar de perspectiva 
pierderii acestui post cu tot ce 
înseamnă acest lucru. E mai 
mult decât atât. La experiența 
pe care am acumulat-o în ali
mentația publică, eu îndrăz
nesc să zic că “Silvana”, tre
cută, acolo unde este cazul, 
printr-un proces de primenire 
și “curățire" patrimonială, con
dusă “strâns” în corelare cu 
cerințele pieței, poate da sa
tisfacții materiale oricărui pro
prietar. Secretul e să nu vrei 
totul imediat...

“Sartex” Deva
închide mine
în Valea Jiului

în a doua jumătate a 

lunii mai a.c., Ministerul 
Industriei și Comerțului a 
organizat licitația pentru 
închiderea și conservarea 
a trei unități miniere din 
cadrul Companiei Națio
nale a Huilei Petroșani. 
Este vorba despre minele 
Petrila Sud și Câmpu lui 
Neag - din Valea Jiului și 
Bozovici - din județul Ca- 
raș Severin. Câștigătoa
rele licitației au fost anun
țate cu câteva zile în urmă. 
Sunt: SC Cominco SA 
Bucovina, din Suceava și 
SC Sartex '96 SA Deva, cu 
sediul principal în Băcia.

în zilele de 19, 21 și 22 
iulie a.c. vor fi organizate 
licitații pentru închiderea și 
conservarea altor exploatări 
miniere din țară, între care 
și Boița-Hațeg și Ohaba 
Ponor, din județul nostru.

Motorina
pentru 
agricultură va 
fi colorată

Guvernul a hotărât 
acordarea de facilități la 
plata consumului de ener
gie electrică, gaze natu
rale și motorină necesare 
agriculturii. Livrările aces
tor resurse se vor face pe 
bază de contracte între fur
nizori și beneficiari, achi
tarea lor urmând a fi fă
cută după strângerea re
coltei din acest an.

Pentru a preveni folo
sirea ei în alte scopuri, mo
torina va fi colorată special. 
Orice mijloace mecanice, 
altele decât cele stabilite, 
surprinse folosind motorină 
colorată pentru agricultură, 
vor fi confiscate.

r

FPS are
numărate

Se pare că primul ministru Radu Vasile vrea să se țină 
de cuvânt în privința încheierii, anul viitor, a activității 
Fondului Proprietății de Stat, cum a anunțat cu puțin 
timp în urrpă. In susținerea acestei idei vine și Strategia 
Națională de Privatizare pentru anul în curs, aprobată 
zilele trecute de către Executiv. Simțindu-și sfârșitul 
aproape și dându-și seama că a cam temporizat priva
tizarea, Guvernul și-a propus să privatizeze până la 
sfârșitul lui 1999 toate societățile comerciale din porto
foliul FPS.

In prim-planul acțiunii se situează accelerarea re
structurării și privatizării sectorului bancar, care, iată, 
dă atâta bătaie de cap populației care-și (ine bruma de 
bani în bănci. Se află în stadiu avansat procesul de pri
vatizare a Băncii Române pentru Dezvoltare și a Banc 
Post, urmează Bancorex - a cărei lichidare o cere Banca

&<M7/I
Mondială până la 31 iulie a.c. Următorul obiectiv în 
domeniu îl constituie privatizarea Băncii Agricole și a 
Băncii Comerciale Române, socotindu-se că astfel sis
temul bancar românesc va fi așezat pe temelii solide de 
existență și funcționare.

Din industrie, sectoarele prioritare pentru priva
tizare sunt, în accepțiunea Guvernului, metalurgia, 
siderurgia și petrochimia. întrucât în aceste domenii 
ființează societăți comerciale mari, cu multe active, se 
preconizează divizarea lor în societăți mici și priva
tizarea rapidă a acestora. Pentru a le face mai atractive 
la privatizare, Guvernul a decis să le reeșaloneze da
toriile restante. Este și cazul SC "Siderurgica" SA Hune
doara, pe care Executivul o are în atenție pentru priva
tizare. Insă, aici, consiliul de administrație a luat-o 
înainte, stabilindu-și programul propriu, original, de 
restructurare și privatizare, respectiv externalizarea 
activităților conexe activității de bază, prin crearea a 12 
societăți comerciale pe acțiuni, ca fililale ale SC 
"Siderurgica" SA. încă în această lună, AGA va dezbate 
și adopta modalitățile de acțiune în acest sens. Este de 
așteptat cum va fi înfăptuit acest proces pe care PDSR îl 
acuză, amenințând chiar că îl va demonta și va redes
chide fluxul primar de la marele combinat hunedorean 
de îndată ce va câștiga alegerile de anul viitor.

Probabil că de aceea se grăbește Guvernul Radu 
Vasile să încheie privatizarea în acest an și să desființeze 
FPS, pentru a le da de lucru la anul celor care le vor 
succede la administrarea treburilor țării și care anunță 
deja că vor demola tot ceea ce a clădit actuala putere.

Pagină realizată ae
Dumitru OHEONEA, Adrian SĂLÂGEAN

Drumul Câmpu 
lui Neag - 

Băile
Hercu/ane 
înghite în 

acest an 50 de 
miliarde de iei

Aflat de curând la Pe
troșani, unde s-a întâlnit 
cu reprezentanți ai 
LSMVJ și ai CNH Petro
șani, ministrul Transpor
turilor, Traian Băsescu, a 
spus că în data de 15 iulie 
a.c. va tăia panglica inau
gurală a viitorului drum 
Câmpu lui Neag - Băile 
Herculane. Pentru pregă
tirea începerii lucrărilor 
și executarea a cinci kilo
metri de drum sunt alo
cați în acest an 50 de mi
liarde de lei.

Antreprenorul general 
al proiectului obiectivului 
este SC CCCF SA Bucu
rești, iar pentru realiza
rea lui vor fi create circa 
150 de locuri de muncă, 
în care vor fi atrase per
soane disponibilizate din 
mineritul Văii Jiului.

La fel ca și alte compa
nii naționale, Poșta Româ
nă traversează marea neli
niștită a unor restructurări 
în căutarea formulei orga
nizatorice optime menită a 
susține o activitate renta
bilă și de calitate. Ca enti
tate economică de anver
gură națională, Poșta Ro
mână poate fi considerată 
una din primele destina
tare ale procesului de re
formă din România. Din 
nefericire, lipsa unor viziuni 
și strategii închegate a ge
nerat abordări șovăielnice 
și incoerente, frustrând 
schimbarea de strict ne
cesarul “fir roșu" ce leagă 
începutul de finalitate. De
venită din pacient cobai la 
dispoziția inspirațiilor refor
matoare ale mai multor 
administrații succesive, 
Compania Națională Poșta 
Română a traversat, în zig
zag, mai multe etape de re
organizare. Cel mai semni
ficativ pas l-a reprezentat 
trecerea, după model fran
țuzesc, la o structură for

mată din componente având 
ca zonă de competență 
regiuni ce acoperă, teritorial, 
mai multe județe. S-au năs
cut 9 Direcții Regionale de 
Poștă, județul Hunedoara 
fiind subordonat, pe linia ac
tivității poștale, Timișoarei.

Ce înseamnă acest lucru? 
în primul rând, exercitarea 

de la distanță a actului deci
zional. Strunirea cu hățuri 
prea lungi a unei activități 
complexe, cum este cea 

poștală, are cel puțin două 
dezavantaje: lipsa de ope
rativitate și cost ridicat. Nici
odată, de exemplu, specifi
cul teritorial al județului Hu
nedoara nu va fi perceput la 
fel pe Bega ca și pe Mureș. 
Diferențele de “optică” pot și 
nasc intervenții și decizii a 
căror logică își pierde vala
bilitatea pe traseul ce leagă 
“cartierul general” de “linia 
frontului". Pe lângă acest as
pect, deplasările persona
lului pentru diferite activități 
specifice reprezintă un cost 

suplimentar, iar subordona
rea multiplă naște, pe filiera 
rapoartelor și situațiilor sta
tistice ce trebuie prezentate, 
un “brâu” birocratic ce su
focă activitatea. S-a consta
tat, de asemenea, că 
această structură transjude- 
țeană a Poștei Române a 
rupt practic legătura între 
Oficiile teritoriale de Poștă 
din județe și administrația 
publică locală, neexistând 
un organism de reprezen

tare al Poștei la nivel jude
țean.

Pentru a face corecții în 
actualul mod de funcționa
re a Poștei, Consiliul de 
Administrație al acesteia a 
aprobat, cu câtva timp în 
urmă, un proiect de prin
cipiu menit a aduce modi
ficări ale structurii organi
zatorice a CN Poșta Româ
nă. Schimbările preconi
zate se fac plecându-se de 
la obiectivele vizate. Aces
tea prevăd o dezvoltare a 
Companiei într-un ritm 

anual de 7 la sută, precum 
și pregătirea ei pentru pri
vatizare, cu obligația fina
lizării acestui proces până 
la 30.06.2000. în esență, 
noua structură va trebui să 
fie proiectată astfel încât să 
se creeze posibilitatea 
exercitării unui manage
ment global pe produs (pe 
prestații specifice), de la 
faza de pregătire până la li
vrarea către client. Pentru 
fiecare serviciu (sau acolo 

unde e cazul, grupe de ser
vicii) al Poștei va exista un 
manager care va avea ca 
sarcină exclusivă adopta
rea deciziilor și asigurarea 
operativității acțiunilor pen
tru menținerea și creșterea 
competitivității pe piață. 
Decizia “forte" va rămâne 
la nivelul conducerii opera
tive, al directorului general 
și al celor executivi, care 
vor dirija compartimentele 
cheie- organizare, resurse 
umane, financiar-contro- 
lând ansamblul activităților. 

în plan regional, este pre

conizată înființarea la ni
velul fiecărui județ a unui 
Oficiu Județean de Poștă. 
Conform proiectului de 
hotărâre, această entitate 
va cuprinde, sub o condu
cere unică, activitățile actu
alului Inspectorat Jude
țean de Control al Activi
tății Poștale, oficiile poș
tale teritoriale și persona
lul din cadrul Direcției re
gionale de Poștă repar
tizat în județe. Practic, 
dacă se va pune în prac
tică, înființarea Oficiului 
județean de Poștă aduce 
puțin cu un stânga-mpre- 
jur, fiind o revenire la o for
mă organizatorică ce res
pectă împărțirea adminis
trativă. Sarcinile acestei 
noi entități vor fi strict li
mitate la gestionarea acti
vității județene, apropiind 
actul decizional de terito
riul unde se desfășoară 
activitatea. Deciziile grele, 
financiare, de personal, vor 
rămâne și pe mai departe 
în portofoliul Direcției Re
gionale. Conform progra
mului CA al CN Poșta P 
mână SA, termenul lin 
de implementare a ac 
noi scheme organiza* 
este 23 iulie a.c.
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PREOCUPĂRILE UNEI VISĂTOARE rroruî a porwt ca ux hobbt'

Vacanța mare a venit și o dată cu 
ea și liniștea pentru elevi și chiar și 
pentru părinții lor. Mai mult ca 
altădată acest sfârșit de an școlar a 
fost mai agitat din motivele 
cunoscute. Din această cauză n-am 
putut sta de vorbă mai devreme, așa 
cum intenționam, cu Ana Maria Sicoe, 
din toamnă în clasa a Xl-a a Liceului 
de Arte “Sigismund Toduță” Deva.

Ana Maria Sicoe studiază pianul 
din clasa I. Dar nu despre această 
preocupare, de bază alături de 
celelalte obiecte studiate, vom scrie. 
Și asta pentru că o altă latură a 

k personalității ei o afirmă public. Este

pasiunea ei pentru muzica ușoară, care 
i-a adus deja câteva premii. A urmat 3 
ani cursurile Școlii populare de artă 
Deva, la secția de canto cu dna 
Mariana Bele. De 2 ani, de când a 
absolvit-o, colaborează cu Casa de 
Cultură Deva.

Câte apariții scenice are de la debut 
nu știe, căci nu le-a contabilizat. A 
reținut doar premiile. A câștigat 
“Premiul tinereții” la una din cele 3 
participări la “Stelele cetății" (ultima 
dată ca invitată în recital) și anul trecut 
la festivalul de muzică ușoară de la 
Rîmnicu Sărat. La faza zonală a 
festivalului “Noul val”, desfășurat în 
iunie la Complexul Strei, a ocupat locul 
I și dreptul de a participa la finala de 
la Mangalia din partea juriului de 
specialiști, care a apreciat-o pentru 
sensibilitatea ei și pentru cum a 
interpretat o piesă dificilă. Același prim 
loc l-a obținut atunci și în clasamentul 
juriului presei, premiul ziarului nostru 
constituindu-l acest medalion.

La vârsta ei te-ai aștepta ca Ana 
Maria să fie atrasă de dance, de hip- 
hop. Nici vorbă. “Nu mă dau în vânt 
după muzica generației mele - 
mărturisește ea. întotdeauna mi-a 
plăcut ceva mai lent”. Și ceea ce cântă 
îi confirmă afirmația. Melodiile ei sunt 
preluate din repertoriul unor cântăreți 
cunoscuți, dar are în pregătire și 
cântece în primă audiție. Unul e scris 
de Ion Cristinoiu, celălalt de Viorel

Gavrilă, care a remarcat-o de la 
prima sa prezență la “Stelele 
cetății". De la acest compozitor 
are și negativele cântecelor pe 
care le cântă pe scenă, trecerea 
de la muzica cultă studiată în liceu 
la cea ușoară făcând-o fără 
probleme, căci "mă adaptez ușor”.

Pentru faza națională a 
Festivalului “Noul val” de la 
Mangalia pregătește ambele prim- 
audiții, întrucât nu știe încă pentru 
care se va opta. De această fază, 
mai exact de rezultatele ei, se 
leagă și proiectele viitoare ale Anei 
Maria. Și-ar dori ca în muzica 
ușoară să-și facă o carieră - a 
cânta pentru ea nu e un simplu 
hobby. Dar o hotărâre definitivă n- 
a luat încă, nu s-a decis dacă va 
urma conservatorul sau filologia, 
fiind atrasă de limbile străine.

Visătoare și liniștită (sau cel 
puțin așa lasă impresia chiar și pe 
scenă, când recunoaște că are 
emoții), Ana Maria Sicoe e o tânără 
modestă, fără o ținută non- 
conformistă ca a multor colegi de 
generație sau cu ifose de vedetă. 
Acum se bucură de vacanță, 
profitând de timpul liber pentru a 
se ocupa mai mult de numeroșii 
căței și de pisici, fără a uita însă de 
preocupările sale muzicale.

Viorica ROMAN
/

• întâmplător, cu prilejul aniversării 
| Radio COLOR Hunedoara, el fiind

| unul dintre premiații acestui post de
■ radio pentru succesele dobândite în
■ cursul anului trecut. Domeniul în care 
| tânărul de 19 ani a început să se

| afirme încă de-acum cinci ani de zile,
■ la Clubul Școlar Sportiv din
■ Hunedoara, este sportul - mai exact 
| luptele libere. Pe-atunci obținea prima 

| medalie de aur, la Campionatul

I Național de cădeți iar un an mai târziu 
participa la Campionatul-mondial de 

I la Budapesta. Ultimii doi ani i-au adus 
| titlul de campion național de juniori iar 
■ în acest an izbânzile au continuat: 
a vicecampion național și locul I la un 
I turneu internațional desfășurat în 
| Bulgaria.
I - De când pasiunea sau, mai 
■ bine-zis, interesul pentru un sport mai

puțin popular, cum este cel al luptelor 
libere? 1

- Totul a pornit ca un hobby (pe | 
vremea când aveam nouă ani), din | 
dorința de a-mi ocupa cu ceva timpul liber. . 
Apoi prima medalie m-a încurajat, mi-am • 
dat seama că se poate, așa că, în paralel | 

cu școala, am continuat să mă antrenez în | 
cadrul Clubului sportiv hunedorean, cu ■ 
antrenorul Emil Nicoară. De puțin timp (la • 
sfârșitul anului trecut) am fost selecționat I 
la lotul național și în prezent mă pregătesc | 
în cadrul centrului de la Cluj.

- E necesar și talentul într-un! 

asemenea sport?
- Sigur că este important și talentul, I 

dar e nevoie și de multă muncă. De altfel, | 
spre deosebire de alte țări, la noi acest | 
sport este încă oarecum mai greu înțeles ■ 
și apreciat. Pe de altă parte, la fel ca în ■ 
alte discipline sportive, poți să ai I 
satisfacții deosebite, mai cu seamă |

atunci când ajungi pe podiumul marilor | 
competiții. >

- Ce viitor îl așteaptă pe un un! 

luptător aflat în ultimii doi ani de juniorat? *
- Deocamdată mă pregătesc pentru | 

Campionatele Internaționale ale | 
României de la Tg.Jiu ce se vor ■ 
desfășura la mijlocul acestei luni, după ! 

care va urma o perioadă de vacanță și ■ 
apoi de cantonament. Din toamnă voi I 
urma cursurile IEFS din Cluj Napoca iar | 

ce va mai fi în viitor, rămâne de văzut. [
interviu realizat de ■ 

Georgeta BÎRLA J

r Chipul ei alb, ca cearșafurile'' 
între care stă culcată, e trist și 
posomorât Ochii îi sunt ca ai 
unei vrăbiuțe speriate. Mi-e și 
teamă să o ating, îi dăruiesc o 
floare și-i zâmbesc blând. Fără 
să o întreb îmi răspunde:

“ Nu am vrut să ajung aici. 
A fost o eroare..."

... de fapt prietenul ei o 
neglija în ultimul timp, parcă își 
găsise o alta, dar nici la ea nu 
renunța. Nu știa ce să mai facă, 
toate insitențele ei, tandrețea, 
micile atenții nu duceau la nici 
un rezultat, el era tot mai rece. 
El nu dădea nici o explicație, 
dragostea ei parcă era tot mai 
puternică și ar fi vrut să știe 
adevărul. Uneori erau împreună 
și era atât de bine... Un ultim

O încercare 
sau un 
strigăt?

efort de a-i atrage atenția, poate 
un semn de protest sau un 
strigăt disperat... un pumn de I 
pastile “Diazepam" băute la ușa I 
garsonierei lui. Doar că băiatul 
nu era acasă... atunci a hotărât 
să-l aștepte, adormind. Spre 
norocul ei băiatul a apărut la 
timp pentru ca ea să fie salvată. 
A fost la un pas de moarte. îmi 
spune printre lacrimi:

“- Nu am vrut să se întâmple 
așa. Nu vreau să mor!"

O îmbrățișez și o liniștesc 
ca pe un copil speriat de furtună 
în miez de noapte. Știu că nu e 
singura adolescentă care face 
acest gest disperat și nu pentru 
că vrea să moară... Dimpotrivă, 
își dorește să trăiască, visează 
o viață plină, tumultuoasă, 
adevărată, frumoasă, și tocmai 
pentru că nu o are așa cum și- 
o dorește caută să se exprime 
folosind gesturi extreme, ca un 
strigăt de ajutor, ca o ultimă 
formă a deznădejdii.

Sinuciderea este a treia 
cauză a morții survenite la tinerii 
între 15 și 25 de ani cu o rată de 
1 băiat la 4 fete. Se pare că 
tinerele sunt mai predispuse la 
acest fel de gest disperat. 
Poate tocmai aceste date 
statistice ar trebui să ne pună 

înduri și să ne facă mai 
ți la ce vorbesc și ce

,ază tinerii de lângă noi. 
perarea și depresia'lor se 

jte oricând transforma într-un 
ost ultim.

ina DELEANU

OEM NEVOIE DE COMIOMUCARE!!
Căutăm mereu răspunsuri și de 

cele mai multe ori nu avem răgaz 
pentru a înțelege...

Putem face atât de multe lucruri 
și totuși ne limităm la esențial... 
Constatăm ireversibilitatea clipelor, 
dar de multe ori regretele pentru 
ceea ce nu am făcut sunt târzii.

Clipele și veșnicia sunt departe. 
Ignoranța noastră le-a alungat. 
Frânturile de timp și amintirile reci 
sunt umbre dintr-un trecut pe care 
l-am risipit.

Trăim, dar existența noastră 
este atât de imperfectă! Suntem 
oameni și suntem vulnerabili. 
Refuzăm ajutorul nostru, nu știm 
să mai credem în idealisme și în 
perfectibilitate și ne amăgim că nu

Din octombrie 1989 și până 

în aprilie 90 grupul își ia prima 
vacanță întreruptă numai de 
participarea în februarie 1990 la 
decernarea premiilor Grammy 
unde primește premiul best metal 
performance pentru piesa One. 
în luna următoare Metallica 

apare pe coperta revistei Rolling 
Stones. Grupul înregistrează 
piesa Stone Cold Crazy (cover 
Queen) ce figurează pe o 
compilație aniversară a casei 
Elektra. După un mini-turneu 
american cu The Cult și Skid Row 
grupul vine la Metal Hammer 
'Festival (mai ’90) unde cântă 
alături de Dio, Warrior Soul și 
Bonham.

După un mini-turneu nord 

american (iunie ’90) alături de 
Aerosmith, grupul se retrage în 
studiourile 101 din L.A. alături de 
producătorul Bob Rock și începe 
lucrul la un album nou. Deși fanii 
așteptau cu nerăbdare noul disc, 
acesta va apărea de abia în 
august 1991, însă va răsplăti din 
plin așteptările lor. „Metallica” a 
intrat direct pe locul 1 atât în 
Billboard cât și în UK bătând 
recordul la vânzare - 12 milioane 
de discuri vândute. Dacă And 
Justice For AII avea o atmosferă 
depresivă și apăsătoare,noul 
disc, în ciuda coperții negre, este 
mult mai melancolic și mai liniștit, 
mulți critici considerând că 
Metallica a depășit epoca brutal 
metal orientându-se spre rockul 

1comercial

Avem nevoie unii de alții, iar 
mai presus de toate, avem 
nevoie să redescoperim far
mecul cuvintelor, vraja șoaptelor, 
speranța gândurilor mărturisite.

...Stelele nu pot exista fără 
noapte, nici razele soarelui, fără 
lumina zilei.

Amurgul fără gânduri și 
răsăritul fără speranțe n-ar mai 
avea rost. Frumusețea fără 
dragoste, flori și căldură nu ar 
putea alunga întunericul, 
dezamăgirea și ura. Iar zâmbetul 
și lacrimile, visele și aspirațiile ar 
fi atât de goale fără cuvinte.

într-o lume dominată de 
interese și condusă după principii

METALLICA (III)
Primul single intitulat Enter 

Sandman a figurat pe locul 5 în 
UK și 16 în Billboard. în august 

'91 începe un nou turneu 
mondial promoțional, care 
debutează cu participarea la 
Monstres Of Rock alături de 
AC/DC, Motley Crue, 
Queensryche și The Black 
Crowes, o adevărată caravană 
rock ce străbate întreaga 
Europă, inclusiv Budapesta și 
în premieră Moscova. Apoi 
Metallica este invitată la 12.10 
la Day Of 
Green Festival 
din San 
Francisco. La 
finele lunii 
octombrie începe turneul nord 
american alături de 
Guns'N'Roses considerat de 
specialiști drept cel mai reușit 
turneu al anului. Pe parcursul 
turneului au apărut singlesurile: 
The Unforgiven (No. 35 în 
Billboard, și 15 în UK), Sad But 
True și Nothing Else Matters 
(No. 6 în UK și 34 în Billboard).

La 8 august 1992 pe 

stadionul Olimpic din Montreal 
Hetfield este la un pas de 
moarte fiind lovit de o petardă. 
După o perioadă de 
convalescență el revine în grup 

egoiste, dorința de comunicare a 
devenit o necesitate. Ființa 
umană, în ansamblul ei, poate să 
ascundă gânduri, dureri și doruri, 
dar cu prețul unor frământări 
interioare, suportate până la un 
punct. Când pragul disperării 
este depășit, exteriorizarea ia 
forma unei prăbușiri a Eului în 
incertitudine. De multe ori, nu se 
mai poate salva nimic.

Refuzăm să comunicăm... 
Pentru că nu știm, pentru că nu 
încercăm, pentru că suntem 
complexați,... de fapt nu avem 
nici un motiv pentru ca să ne 
închidem în propria ființă! Facem 
acest lucru pentru că așa am fost 
obișnuiți.

și turneul continuă încă un an. 
Cele trei concerte din Mexic au 
stat la baza box setului Live 
Shit: Binge & Purge (1993) ce 
cuprinde CD-uri, casete video și 
o carte bogat ilustrată. Tot 
atunci apare și dubla casetă 
video Two Years And A Half In 
The Life. Of Metallica, un 
excelent documentar al ultimului 
turneu, precum și videoclipurile 
de pe „Metallica".

Du pă o perioadă de 
absență în care au apărut 

zvonuri că 
Newsted ar 
părăsi 
grupul, 
alimentate și 

de proiectele sale solo, 
Metallica revine în 27 mai 1996 
cu o nouă imagine de „băieți 
tunși" și discul single Until It 
Sleeps (locul 5 în UK) ce 
prefațează noul album. Discul 
“Load”, deși a intrat direct pe 
locul 1 atât în Billboard (22.06) 
cât și în UK (10.06), a 
dezamăgit pe fanii adevărați ai 
grupului. Deși este cel mai lung 
CD apărut vreodată, având o 
durată de peste 78 minute, el 
ne prezintă o formație în totală 
lipsă de inspirație, care s-a 
orientat spre cerințele pieței 
Intoxicate de rock alternativ și 
grunge.

Cuvintele pot salva 
omenirea. Ele sunt tot ce ne-a 
rămas. Cu ele putem salva ceea 
ce a distrus ignoranța. Sufletele 
noastre au nevoie de 
mângâiere. Trebuie să știm că 
putem ajuta și că putem fi 
ajutați.

Trebuie să credem în noi și 
în cei din jurul nostru.

Dar mai presus de toate, 
trebuie să învățăm să spunem 
ce simțim, ce așteptăm de la 
viață, ce dorim de la cei din jur. 
Altfel, s-ar putea să nu obținem 
nimici...

Manuela RUSU

Dezamăgirea fanilor i-a 

determinat ca în noul turneu 
promoțional să nu includă 
decât două piese de pe Load: 
Until It Sleeps Și Hero Of The 
Day (No. 17 în UK la 
23.09.1996), restul repertoriului 
fiind piese vechi îndrăgite de 
public. într-un interviu Chris 
Cornell (Soundgarden) afirma 
ironic: „Dacă și Metallica cântă 
grunge nu ne rămâne altceva 
de făcut decât să ne apucăm 
noi de thrash”. Hetfield îi 
răspunde în revista Metal 
Hammer că acest album este 
doar un experiment și că 
Metallica va rămâne o formație 
fidelă heavy-metalului, lucru ce 
se va vedea pe următorul disc. 
Două extrase pe single King 
Nothing în USA și Mama-Said 
în UK spală puțin imaginea 
șifonată a ultimului disc.

In decembrie 1997 apare 

discul Reload mai echilibrat însă 
tot fără imaginea agresivă a 
anilor '80. Albumul este No. 1 în 
Billboard și locul 4 în UK fiind 
prefațat de singlelul The 
Memory Remains (locul 13 în 
UK) cântat în duet cu Marianne 
Faithfull. într-un interviu Hetfield 
spune că cele două discuri 
trebuiau să iasă odată pe piață 
însă cei de la casa de discuri au 
optat pentru separarea lor. 
Metallica începe un nou turneu 
mondial promoțional ce

Qln gând și o poantă

- Știi cum mă trezește 
mama dimineața când 
trebuie să merg la școală ? 
îmi aduce o pisicuță în 
așternut.

- Dar de ce o pisicuță ?
- Pentru că mă culc 

întotdeauna cu cățelul...

Prostia e mai puțin densă 
decât inteligența. De aceea e 
tot timpul deasupra.

VALERiU BUTULESCU 
\___________ _________ /

cuprinde America, Asia și 
Australia. Pe parcursul 
turneului au apărut extrasele 
pe single The Unforgiven II 
(No. 15 în UK la 2.03.1998) și 
Fuel.

Cfrupul intră în studiouri 
alături de producătorul Bob 
Rock pentru a înregistra 
culegerea „Garage Inc". Discul 
un dublu CD apărut pe piață 
în decembrie 1998 este o 
culegere de cover versionuri 
favorite ale lor, variantele 
remixate ale Ep-urilor din 
1984 și 1987 și câteva b- 
sides ale unor singleluri din 
'88-91.

Primul single extras Turn 
The Page este un cover după 
Bob Seger. în paralel a apărut 
caseta video Cunning Stunts 
ce cuprinde imagini filmate în 
8-9 mai 1997 la festivalul de la 
Texas.

In luna februarie 1999 

apare noul single Whiskey In 
The Jar (cover după Thin 
Lizzy) ce figurează pe locul 27 
în UK. Grupul pleacă într-un 
nou turneu intitulat The 
Garage Remains The Same 
World Tour care a poposit în 
premieră și în România. Deși 
prețul de cost era destul de 
mare (în medie 100.000 lei) 
peste 20.000 de fani au luat 
cu asalt stadionul Lia Manoliu 
încă de la ora prânzului. 
Show-ul grupului Metallica de 
la București a demonstrat că 
formația este din nou în formă.

Horia SEBEȘAN
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Privatizarea în domeniu! veterinar

încă o șansă pentru 
sănătatea animalelor
In ultimul timp par a 

face parte tot mai 
mult din viața de zi cu zi a 

omului sau, în cei mai rău 
caz, din cea a străzii; pentru 
cei mai statornici dintre 
prietenii ori tovarășii omului 
- cei din lumea necuvân
tătoarelor -, economia de 
piață șl schimbările din 
societatea românească au 
însemnat nu doar o 
diversificare a posibilităților 
de a te îngriji și trata, ci și o 
reconsiderare a modulul de a 
înțelege șl rezolva 
problemele ce le sunt 
specifice. Ne-am convins de 
acestea trecând pragul SC 
MCM Sanitfarm Vet SRL din 
Deva, unde am stat de vorbă 
șt l-am urmărit la lucru pe 
medicul veterinar (șl unic 
asociat al societății), 
Constantin Mlhăllă.

- Sunteți unul dintre cei 
care, investind, pe lângă 
știință, bani șl muncă multă 
(cabinetul medical l-am găsit 
deschis și la ore târzii ale 
serii - n.n.), vă preocupați ca 
animalele să beneficieze de 
o asistență mal bună Iar 
proprietarii acestora să aibă 
mai puține dureri de cap. E 
viabilă privatizarea la nivelul 

Aspect din cabinetul medicului veterinar Constantin Mihăilă, în timpul unei consultații.
Foto: Traian MÂNU

unei farmacii și al unui 
cabinet veterinar pentru 
atingerea unui asemenea 
obiectiv?

- Ideea privatizării a 
încolțit la puțină vreme după 
absolvirea facultății, in timp 
ce lucram la dispensarul 
veterinar din Băcia, când am 
avut sentimentul că e nevoie 
și că se poate face mal mult in 
acest domeniu. Dorința s-a 
materializat în urmă cu doi 
ani, odată cu deschiderea 
farmaciei veterinare și a unui 
mic cabinet de consultații. In 
prima perioadă m-am axat pe 
comercializarea medica
mentelor de uz veterinar apoi, 
datorită numărului mare de 
solicitări privind partea de 
asistență medicală, s-a simțit 
necesitatea extinderii ser
viciilor în cadrul cabinetului 
veterinar. Așa încât acum cca 
o lună de zile a început să 
funcționeze noul cabinet, 
căruia i-am asigurat dotarea 
minimă necesară pentru 
consultații, tratamente, 
operații chirurgicale șl 
estetice pe animale mici și 
examene de laborator.

- Care sunt prioritățile 
“strategiei” pe care o folosiți?

- De la bun început am 

pus accent pe munca în 
echipă (lucrez împreună cu 
alți doi tineri medici 
veterinari), dar asta nu e 
suficient. Contează într-o 
mare măsură și relația 
digtre medic și proprietarul 
animalului, în sensul unei 
înțelegeri, concretizată în 
căzui societății noastre prin 
practicarea anumitor redu
ceri pentru elevi, studenț! șl 
pensionari, precum șl 
pentru "clienții" fideli; nu în 
ultimul rând, activitatea ne 
este motivată de dorința 
unei continue autoperfec- 
ționări și, implicit, a 
îmbunătățirii calității 
serviciilor medicale oferite.

- Așadar, privatizarea 
nu se reduce doar la afacere 
șl câștig...

- Dimpotrivă, mai ales 
într-un sector ' ca cel 
veterinar, eficiența acesteia 
trebuie raportată primordial 
la asigurarea unor condiții 
de asistență corespun
zătoare și o viață mai 
sănătoasă pentru animale.

Convorbire realizată de 
Georgeta BÎRLA

Aflam de 
la Politie r

Prostituată 
amendată

Polițiștii din cadrul 
Biroului Poliției Criminale au 
organizat o acțiune în 
vederea prevenirii și 
combaterii infracțiunii de 
prostituție, ocazie cu care au 
depistat și sancționat 
contravențional pe Colisniuc 
Claudia de 22 de ani din 
Deva, fără ocupație și fără 
antecedente penale. Amenda 
aplicată a fost de 200.000 de 
lei, dovedindu-se că învinuita 
acosta șoferi pe DN 7 din 
municipiul Deva, pentru a 
practica raporturi sexuale în 
vederea obținerii de foloase 
materiale.

Tâlhar cercetat
In urma cercetărilor 

efectuate de către lucrătorii 
Biroului Poliției Criminale s- 
a stabilit că Ciubotaru 
Marius Liviu de 31 de ani din 
Deva, arestat în prezent într- 
o altă cauză, este autorul 
tâlhăriei comise în 16 
octombrie 1992 când a 
pătruns în locuința Soniei 
Crăciunesc de 49 de ani din 
Deva. După ce a legat 
mâinile victimei cu o sfoară 
de ușa de la baie, 
amenințănd-o cu o 
șurubelniță, a deposedat-o 
de suma de 5000 de lei și un 
radiocasetofon. Cercetările 
continuă sub aspectul 
infracțiunii de tâlhărie.

Prieten cu 
alcoolul

Lucrătorii Biroului Poliției 
Rutiere l-au depistat pe 
Bătăsineanu Constantin de 
43 de ani din Deva, fără 
ocupație și fără antecedente 
penale, în timp ce conducea 
autoturismul cu nr. HD 03 
VRA, fiind sub influența 
băuturilor alcoolice. Cel în 
cauză a fost amendat cu 
600.000 lei și i s-a ridicat 
permisul de conducere în 
vederea suspendării.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului Deva

Două grădinițe și nici 
un răspuns cert

Preșcolarii sunt și ei în 
vacanță, dar nu toate 
grădinițele și-au închis porțile, 
doar cele cu program normal. 
Două grădinițe hunedorene cu 
,,foc” continuu sunt cea cu 
program săptămânal și nr. 3, 
cu program prelungit, ambele 
ale „Siderurgicii”. Aici, 
activitatea va fi non-stop și 
peste vară, chiar dacă 
numărul copiilor prezenți este 
mai mic decât în cursul anului 
școlar.

La săptămânal cei câțiva 
copii erau captivați de teatrul 
de păpuși ce li se prezenta și 
nu se auzea nici măcar un 
glăscior în unitate. Dna Olivia 
Câmpean, educatoare de 
serviciu, mărturisea că a 
rămas o singură grupă și că 
între disponibilizații
combinatului se regăsesc și 
femei din personalul acestei 
unități. în total, din cele 2 
grădinițe, pleacă 7 persoane, 
spunea dna Niculina 
Tirănescu, directoarea de la 
nr. 3. Unele au lucrat la 
bucătărie, serviciu comun 
ambelor grădinițe, altele au 
fost îngrijitoare, în această 
muncă rămânând două femei 
la săptămânal (unde trebuie 
supravegheați copiii și 
noaptea) și una la program 
prelungit (unde spațiul de 
întreținut e foarte mare).

întrebările cărora 
educatoare, personal medical 
sau auxiliar din cele două 
grădinițe și din creșa cu care 
nr. 3 este cuplată nu le găsesc 
acum un răspuns sunt multe. 
Vor primi alt personal în locul 
celui disponibilizat? Va avea 
loc vreo comasare și cum se 
va face în cazul scăderii 
numărului de copii? Vor pleca 
din oraș cei disponibilizați și o 
dată cu ei copiii? Noile 
majorări de prețuri îi vor 
determina pe unii să renunțe 
la serviciile acestor unități?

„Mă gândesc cu groază 
ce va fi din toamnă” - declara 
dna Tirănescu. în anul 
încheiat și-au realizat cele 6 

^grupe - dintre care 2 cu 

program normal, celelalte 4 
cu program prelungit și 
dintre acestea una cu 
predare în limba magmară. 
Copiii de la program normal 
au servit micul dejun aici la 
prețul de 2-3 mii de lei zilnic. 
Costurile vor fi mai mari 
după scumpiri, mai ales la 
program prelungit, la care 
copiii primesc și prânzul. în 
schimb părinții care optează 
pentru această grădiniță nu 
vor plăti studiul limbii 
engleze, aceasta fiind 
predată de cadre atestate 
din unitate în cadrul 
activităților opționale (care o 
includ și pe cea de 
ecologie).

Conducerile celor două 
grădinițe ar dori să le ofere 
condiții cât mai bune 
copiilor. Din păcate nu prea 
reușesc s-o facă în ciuda 
strădaniilor lor. Nici una nu 
dispune de un televizor. 
După toate încercările 
disperate ale educatoarelor 
de la săptămânal nici măcar 
cu unul alb-negru nu s-au 
ales, ca să poată vedea 
copiii desene animate. 
Vecinele au obținut însă prin 
sponsorizări un
radiocasetofon. Dar au 
nevoie disperată de un 
aspirator, o singură 
îngrijitoare neputând 
asigura curățenia întregului 
spațiu. S-ar fi putut dacă se 
aproba montarea unui 
interfon, evitându-se astfel 
plimbarea părinților prin 
grădiniță. Ar mai trebui 
amenajat și spațiul de joacă 
(în ziua documentării copiii 
își găseau prin curte te miri 
ce „ocupații”). Toate ar fi 
necesare, susțineau 
interlocutoarele, necăjite că 
grădinițele gestionate de 
învățământ beneficiază de 
alte dotări. Dar mai mult 
decât toate le preocupă altă 
problemă, rezumată în 
speranța „măcar de am 
avea copii” (de cuprins în 
unități, firește).

Viorica ROMAN
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Iluminat pu
blic întrerupt

Pe raza comunei 
Băița, începutul lunii mai a 
coincis cu întreruperea 
iluminatului public. Ca o 
măsură de reducere a 
cheltuielilor, autoritățile 
locale au recurs la sistarea 
furnizării agentului electric 
pe o perioadă încă 
nedeterminată. Consumul 
de curent electric necesar 
iluminării pe timp de noapte 
a satelor aparținătoare 
comunei costa lunar cca 16 
milioane de lei, afirma dl 
Ionel Stoia, primarul 
comunei.

După 
inundații
Inundațiile care au 

avut loc luna trecută ca 
urmare a revărsării râului 
Căian, precum și a altor 
pârâie, au produs pagube 
însemnate în mai toate 
satele comunei Băița. 
Pentru repararea
stricăciunilor s-a acționat 
cu excavatorul, buldozerul 
sau voia, în funcție de 
necesități, în cele mai 
afecate zone. Printre 
sponsorii cei mai generoși 
care au ajutat cu utilaje și 
materiale de construcție 
la refacerea tronsoanelor 
de drum, a podurilor și 
podețelor de trecere s-a 
evidențiat în mod 
deosebit SC Casial SA 
Deva. (C. CÎNDA)

Azi vă prezentăm
Facultatea de stomatologie 

din Arad a luat ființă în 1991, cu 
un efectiv de 80 de studenți, 
aici existând o tradiție datorită 
Școlii postliceale de tehnică 
dentară, care a funcționat în 
oraș din anul 1956.

Facultatea are ca bază 
materială laboratoarele din cele 
patru clădiri proprii din 
Campusul Universitar, unde 
avem laboratoarele disciplinelor 
preclinice, șase săli de curs, o 
micropoliclinică stomatologică 
și radiologie dentară. în 
Policlinica stomatologică 
județeană “Aurel Vlaicu”, în 
Spitalul clinic județean, Spitalul 
municipal Arad și Spitalul de 
obstetrică ginecologică Arad 
există secții clinice, laboratoare 
și săli de curs.

Calitatea pregătirii pre
clinice și clinice este asigurată 
prin condițiile materiale foarte 
bune și prin asigurarea de 80 
de cadre didactice de mare 
prestigii/ profesional, dintre 
care 30 de profesori și 
conferențiari, trei fiind membri 
ai Academiei de științe 
medicale. Dintre cadrele 
didactice, 28 sunt doctori în 
științe medicale și 14 membri ai 
unor societăți științifice 
medicale.

Referitor la calitatea învăță
mântului pe care o desfășurăm, 
prezentăm rezultatele obținute 
/a examenul de licență în primii 

doi ani, desfășurat la 
Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila" din 
București, unde absolvenții au 
promovat în proporție de 100 la 
sută.

Facultatea de stomatologie 
își propune pentru anul 
universitar 1999 - 2000
realizarea a doua specializări: 
specializarea în stomatologie cu 
o durată de șase ani, cursuri la 
zi în limba română și limba 

Facultatea de stomatologie 
din arad

franceză, absolvenții obținând 
titlul de doctor medic 
stomatolog; specializarea în 
tehnică dentară în cadrul 
colegiului de tehnică dentară cu 
durata cursurilor de trei ani la zi.

La ambele specializări 
programa de studii se 
desfășoară în sistemul 
european de transfer al 
creditelor de studii, ceea ce 
asigură atât mobilitatea 
studenților în timpul studiilor cât 
și recunoașterea internațională 
a diplomei.

Referitor la admitere putem 
preciza că pentru, anul 
universitar 1999 -’ 2000, 

Facultatea de stomatologie are 
prevăzut în anul de învățământ 
80 de locuri pentru anul I la 
specializarea stomatologie și 40 
de locuri in limba franceză, și un 
număr de 60 de locuri pentru 
Colegiul de tehnică dentară.

Facultatea de stomatologie 
organizează două sesiuni de 
admitere. Prima sesiune are loc 
în 24 iulie 1999, iar a doua în 
cursul lunii septembrie 1999.

Examenul de admitere va 

consta dintr-un test grilă, 
desfășurat pe parcursul a trei 
ore, cuprinzând întrebări din 
biologie (manual cis. XI), chimie 
organică (manual cis. X - XII) și 
fizică, capitolul moleculară și 
căldură (manuale cis. X, 
electricitate cis. X - XI - XII, 
optică manuale cis. XI).

Studenții vor susține și un 
test .. de inteligență și 
perspicacitate.

Candidații pentru colegiul de 
tehnică dentară nu vor susține 
proba de fizică.

Lucrarea se va corecta pe 
loc în prezența candidatului, 
care va lua la cunoștință 

numărul de puncte obținut. 
Acestora li se va adăuga media 
obținută la examenul de 
bacalaureat care va avea o 
pondere de 25 % la nota finală 
de admitere. Absolvenții de liceu 
promoția 1998 - 1999 care au 
participat la olimpiade la una 
dintre disciplinele din care se 
susține testul grilă și au obținut 
cel puțin o mențiune la etapa 
națională, precum și absolvenții 
de liceu la bacalaureat cu medie 

peste 8 vor fi admiși din oficiu.
înscrierile pentru susținerea 

examenului de admitere se fac 
la sediul facultății din Arad, str. 
Feleacului (Campusul
Universitar), tel. 057/256391, 
interior 22.

în vederea asigurării fondului 
de carte necesar unei temeinice 
pregătiri, s-a urmărit constituirea 
acestuia încă din primii ani de 
funcționare a facultății. Astfel, din 
totalul de peste 200.000 de 
volume existente în biblioteca 
centrală universitară, peste 
100.000 se adresează 
studenților din învățământul 
medical. Pentru studenții

--------- 1 
facultății noastre se mai 
adaugă biblioteca policlinicii 
stomatologice “Aurel Vlaicu" 
formată din peste 10.000 
volume și reviste de 
specialitate în limbile română, 
franceză, engleză și germană, 
donate facultății de medici 
stomatologi din Arad.

Pentru formarea viitorilor 
medici - cercetători condu
cerea facultății a acordat 
atenția cuvenită cercetării 
științifice a cadrelor didactice, 
iar pentru studenți au fost 
înființate cercuri științifice, 
cercetările fiind finalizate prin 
lucrări și referate. Cele mai 
bune lucrări sunt prezentate în 
cadrul sesiunii de comunicări 
științifice anuale intitulată 
“Zilele Academiei Arădene" și 
sunt publicate în revistele 
"Studia Universitaris" cu 
apariție anuală și 
“Stomatologica Arădeană” cu 
apariție trimestrială.

Studenții vor beneficia de 
cazare și masă la căminul 
studențesc din str. Cocorilor. 
Condiții de agrement puse la 
dispoziție sunt cele de la 
Castelul Macea, Cabana Izoi și 
Clubul Studențesc din 
Bulevardul Revoluției.

Dec
Prof. dr. Ovidiu GRh 

Prodeca 
Conf. dr. GheorgL 

CIOBANL 
Prof, dr. Voicu SEBEȘAN
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Cuvântul liber
S ...—.............-............................................  - --

• Lacrimi și flori pe mor
mântul celei care a fost

jJfîCOIVIEMORwRI

< VANZAR1 jb 
^cumpărări P

• Vând teren intravilan,
str. Zambilei (în spatele 
fabricii de lapte) 1650 mp. 
Efectuez transport marfă 10 
tone, tarif rezonabil. Tel. 
224754, 092/341439.
(0743209)

• Vând apartament 3 
camere, cu societate. Tel. 
215459.(3320)

• Vând apartament 3 
camere, boxă, garaj, ultra
central, eventual garajul 
separat. Tel. 211572.( 3305)

• Vând apartament ultra
central două camere, deco
mandate, Simeria. Preț 
informativ 80 mii. lei. Tel. 
261193. (3331)__________

• Vând spațiu de pro
ducție și comerț, 300 mp, 
Deva, bd. Decebal, bl. P, 
parter, tel. 094/515460, 
094/661254. (3202)

• Cumpăr garsonieră, ofer 
20 milioane lei, tel. 214372 
(3193)

• Vând casă, două ca
mere cu gaz în Geoagiu 
Sat. Informații 01/7808876 
sau Geoagiu, str. Progre
sului, nr. 42. (3199)

• Vând casă Deva, str. 
Elena Văcărescu, nr. 42, 
30.000 DM. (7204)

• Vând tractor U 650, stare 
foarte bună. Fintoag, nr. 144. 
Tel. 092/487123. (3336)

• Vând camion Mercedes 
10,5 tone, prelată, 1987, 
Euro 1,34 000 DM. Tel. 092/ 
570190. (3194)

• Vând Ford Fiesta 960 
cmc, 1000 DM, Mercedes 
240 D, 2000 DM, tel. 094/ 
187205(3075)

• Vânfd Dacia Break, an 
fabricație 1998, Zam, tel. 
631197 și 092/635766

• Vând Saviem, stare 
bună, preț convenabil. Tel. 
092/885774 sau 777713. 
(3208)

• Vând ARO 320, fără 
motor, cu certificat înma
triculare. Informații Hațeg, 
str. Carpați, nr. 20. (3101)

• Se vinde la licitație 
publică autoturismul Ford, 
cu număr de circulație 1 AR 
3163. Licitația va avea loc în 
Deva, str. Horea, nr. 28, în 9 
iulie a.c., ora 10. Preț de 
pornire 13.000.000 lei. 
(3333)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577.(2625)

• Vând calculatoare se
cond hand și imprimante la
ser. 226644, 092 356277, 
092724435. (3886)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, decodez și repar 
'r?nid și ieftin. Tel. 094/

58. (3338)

Vând și montez par- 
a, Deva, Dragoș Vodă, 

12 A. Tel. 233246 (2917)

• Vând chioșc în piața 
Hunedoara. Tel 092/ 
405005,624390.

• Vând bolțari din zgură, 
tel. 261984, 094/152073, 
preț avantajos. (3201)

• Firmă particulară de 
păsări situată în Mintia, 
zona Casa Agronomului, 
vinde zilnic pui vii, orele 7- 
15. Tel. 233484.

• Vând dozator “Corne
lius", cu cinci capete. In
formații tel. 212012, după ora 
19. (3205)

• Au trecut 6 luni de la 
dispariția celei ce a fost o 
minunată soție, mamă și 
bunică

PAULINA MUNTEAN
din Bucium-Orlea. Te vom 
plânge cât vom trăi! (3200)

- J DECESE

închirieri

• închirieri rochii mireasă 
și accesorii. Deva. Tel. 
226252(3334)

OFERTE DE 
SERVICII

• Agenție selecționează
și înscrie personal cali
ficat în construcții civile. 
Angajări în străinătate. Tel. 
094/316346, 094/360321 
(3030)._________________

• Caut firmă de con
strucții pentru amenajare 
magazine în Deva și Hune
doara. Relații la telefon 054/ 
717480 sau 094/579061 
(OP)___________________

• Societate internațio
nală de import oferă ime
diat locuri de muncă cu 
câștiguri între 700 000 - 
1.000.000/săptămână. An
gajăm elevi, studenți, șo
meri etc. cu sau fără expe
riență. Tel. 621446, 094/ 
280444. (3192)

• Expert contabil țin evi
dență contabilă pe calcu
lator. Prima lună gratuit. 
Tel. 092/748580, 620122 
(3203)

• Școala Generală Vața 
de Jos scoate la concurs 
post de muncitor calificat. 
Tel. 271159(1995)

LENUȚA CRISTEA
din Baia de Criș, la 6 luni de 
la deces, din partea soțului 
lonuț. (3312)

• Au trecut 6 luni de la 
trecerea în neființă a bunului 
meu soț

CRIȘAN GHEORGHE 
(GYURI)

Parastasul va avea loc în 
data de 9 iulie, la Biserica 
Ortodoxă din Simeria. Soția. 
(3332)

• Cu adâncă durere în 
suflet fiul Valentin, nora 
Aurora și nepoata Gina 
anunță dispariția, după o 
îndelungată suferință, a 
celei care a fost

ROMOȘAN SALOMIA
Slujba de înmormântare 

se va ține la Casa Mortuară 
Deva azi, 07.07.1999, ora 
13, iar înhumarea va avea 
loc în aceeași zi la Cimi
tirul Ortodox din Orăștie. 
(3345)

ANUNȚ 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

HUNEDOARA 
organizează CONCURS (EXAMEN) pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante în 

aparatul propriu:
A) La Serviciul Impozite și taxe locale:
- INSPECTOR DE SPECIALITATE - studii superioare

economice, cu licență -1 post »
- cunoștințe operare PC (probă eliminatorie)
B) La Serviciul Administrație publică locală, juridic și 

contencios:
- INSPECTOR DE SPECIALITATE - studii superioare juridice, 

cu licență -1 post.
C) La Biroul Asistență Socială:
- INSPECTOR - studii medii, cu curs de calificare de 

ASISTENT SOCIAL (nivel mediu) sau ȘCOALĂ POSTLICEALĂ 
SANITARĂ - specialitate asistent medical

-cunoștințe operare PC (probă eliminatorie)
Pentru toate posturile pentru care se va organiza 

CONCURS (EXAMEN), condiția obligatorie: domiciliul stabil 
în municipiul Hunedoara și certificat de cazier judiciar.

Concursul (examenul) se va organiza în data de 23 iulie 
1999, ora 9,00, la sediul Primăriei municipiului Hunedoara.

Informații suplimentare la telefon: 054- 713766.

Lecție de zoologie ... pe viu
Doi arădeni împătimiți de 

animale cu sânge rece au adus 
la Deva o expoziție interesantă 
de reptile vii. în acvarii speciale 
sunt prezentate o varietate ma
re de reptile autohtone și exo
tice. Putem viziona și afla infor
mații despre diferite specii de 
șerpi veninoși și neveninoși, 
broaște țestoase, pitoni uriași, 
șerpi boa, șerpi cu clopoței, 
vipere cu corn și o frumoasă 
iguană.

Organizatorii acestei expo
ziții, Ernest Barta și Geza 
Gyorgyi, din Arad, pe lângă 
multă muncă și suflet au depus 
și un serios efort financiar in

vestind în acest hobby peste 
5000 DM, multe din exponate 
fiind achiziționate din Germania 
și Ungaria. Norocul lor este ță 
multe din reptile nu se hrănesc 
decât la perioade mari de timp, 
la 2-3 săptămâni câte un 
hamster ori șoarece, iar cel mai 
costisitor este șarpele boa 
uriaș care preferă iepurii.

Expoziția organizată de SC 
AMG SRL Arad este deschisă 
în spațiul fostului magazin de 
chimicale de pe Bd. 1 De
cembrie (vizavi de Cinemato
graful Patria) și poate fi vizio
nată până la data de 11 iulie a.c.

Traian MÂNU

cea mai bună calitate *cel mai bun preț

SC DISTRIGAZ NORD S.A. TG., MUREȘ
SUCURSALA DEVA

Anunță LICITAȚIE PUBLICĂ FĂRĂ PRESELECȚIE 
pentru LUCRĂRI DE RK LA UTILAJE Șl CLĂDIRI din 
cadrul Sucursalei Deva.

Licitația se programează cu plic închis pe baza caie
tului de sarcini care poate fi ridicat contra cost de la 
sediul Sucursalei Deva, str. E. Gojdu, nr. 85.

Ofertele pot fi depuse până în data de 16.07.1999, ora 
8,00, la sediul Sucursalei Deva.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
16.07.1999, ora 12,00, la sediul Sucursalei Deva, în 
prezența ofertanților.

Informații suplimentare la tel. 054/ 227090, int. 111.

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Pruteanu Costel. îl 
declar nul. (2810)

• Declar pierdut certifi
catul de acționar emis de 
SIF Banat-Crișana nr. 
290446 pentru 1000 acțiuni 
de la nr. 285048716- 
285049715, pe numele Dia- 
conescu Ion. (3196)

• Declar pierdut certi
ficatul de acționar emis de 
SIF Banat-Crișana nr. 
290448 pentru 1000 acțiuni 
de la nr. 285050716 până la 
nr. 285051716, pe numele 
Diaconescu Jenica. (3195)

• Pierdut carte identitate 
autoturism Wartburg 353, 
seria motor 2140109, serie 
caroserie 2170782, nr. înma
triculare HD 01HNX, pe 
numele Olah Ludovic. O 
declar nulă. (3102)

(ac fate
Ai nevoie de el zilnic!

S notwtale

en gros

iaurt extra................ 1880 lei
cremă BELCAR.... 2250 lei
smântână 25 %..... 3900 lei
cremă unt................ 3800 lei
lapte bătut................ 2950 lei
lapte consum.......... 2950 lei
Telemea de vacă ... 13500 lei

Deva, str. Atelierelor, nr.1, tel. 054 - 221 424.

Câutâm personal pentru 
magazin electronice - 

electrocasnice
Condiții: - minimum 3 ani în comerț 

studiile superioare reprezintă un 
avantaj

- CV să se depună până în data de 
10.07.1999 în Deva, Bdul Decebal, bl. R, 
parter, lângă Gelsor.

Tel: 218960, 218961.

în temeiul art. 73 și 77 din Legea nr. 31/ 1990, se 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a

SC AGROTRANSPORT SA Hunedoara -
Deva

în data de 13.07.1999, ora 10,00, cu următoarea 
ORDINE DE ZI:

1. Majorarea de capital social cu valoarea tere
nurilor conform titlului dp proprietate;

2. Vânzarea de mijloace fixe;
3. Diverse.

Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” 
Orăștie

Solicită oferte de preț pentru executarea 
LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚEA 
ÎNCĂLZIRE la cele trei clădiri ale liceului.

Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot 
obține la sediul liceului, str. Gheorghe Lazăr, nr.8, 
telefon 241196.

Ofertele se depun în plic închis și sigilat până Ia 
data de 22 iulie 1999.

Școala generală nr. 2 Orăștie
solicită ofertele de preț pentru:

- branșament și instalație gaze natu
rale;

- adaptat sobe teracota pentru funcțio
nare pe gaze naturale.

Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot 
obține de la sediul școlii, str. Eroilor, nr. 23A, 
telefon 241269.

Ofertele se depun în plic închis și sigilat până 
la data de 16.07.1999.

Societate Comercială Deva
• Oferă in cadrul complexului comercial, 

spre închiriere, spații de diferite suprafețe, 
pentru depozitare. Se asigură rampă pentru 
încărcări, iluminat, pază, grupuri sociale.

o Vinde la licitație: - Dada 1310 Break
- Microbuz 1O+ 1 locuri, !n perfectă stare de 

funcționare.
Licitația se va ține in flecare zi de luni, ora 

10,00, la sediul societății, din str. Apuseni, nr. 1.
Relații la telefoanele: 223320, 232618, 232619 

și fax 222087.
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Siderurgiștii hunedoreni au 
„un prieten la Cataramă”

Vineri. 2 iulie a.c., municipiul Cluj-Napoca a 
găzduit lucrările conferinței zonale a Partidului 
Național Român, lucrări dedicate problemelor 
Transilvaniei. La recomandarea expresă a 
conducerii partidului, toate delegațiile din județe 
au fost însoțite ți de reprezentanți ai mass-media 
locale. Astfel, conferința de presă ce a urmat 
după întâlnirea delegațiilor s-a constituit intr-un 
bun prilej de abordare a problematicilor concrete, 
specifice fiecărui județ în parte.

Răspunzând întrebărilor noastre referitoare 
la situația Combinatului Siderurgic din 
Hunedoara și, în general, a siderurgiei din județ, 
dl Cataramă a afirmat că nu poate fi vorba 
despre o lichidare a Siderurgicii. ,, Comisia 
economică a Senatului a fost, la sfârșitul anului 
trecut, la Hunedoara, fi a propus guvernului un 
program pe termen lung, pe zece ani, de relansare 
fi redresare a siderurgiei și metalurgiei. 
Programul a fost acceptat de guvern în luna 
decembrie, iar în acest program Siderurgica nu 
figurează și nu are cum să figureze ca fiind 
societate comerciali care urmează a fi lichidată. ” 
I-am amintit dlui Cataramă ci recent a început 
procesul de disponibilizări la Siderurgica, a fost 
închis și fluxul primar și, de asemenea, numele 
Siderurgicii apare pe o listă a viitoarelor societăți 
comerciale care pot intra în proces de lichidare 
administrativă.

Președintele PNR ne-a spus că pot fi doar 
niște „accidente”. „Comisia economică a 
Senatului a abordat problema societăților

[ I s-o ciot l
■ pășune i 
idupo octe!

în nota intitulată “A cui I 

| este pășunea?”, publicată în | 

| ziarul nostru nr. 2425 a fost | 
I consemnată opinia dnei Felicia ■
■ Olaru, din Burjuc, potrivit ț
■ căreia susnumita reclamă I 
| dreptul său de proprietate | 

| asupra unei suprafețe de 1,8 | 
. ha în locul numit de către . 
■localnici Cuc. In nota' 
I respectivă se mai spunea că I 

| situația respectivă, adică | 
| punerea în posesie cu o ■ 
J suprafață mai mică, s-ar!
■ datora viceprimarului, cu care ' 
I a avut unele discuții, acesta I 

| nevoind să-i împlinească |
■ solicitarea. «
( Dl viceprimar ne-a spus !

■ însă că realitatea este cu totul ■ 
| alta. Conform actelor pe care | 

| le deține familia Olaru, |
■ acesteia i s-a atribuit întreaga 
J suprafață de 1,37 ha pășune.

■ în ceea ce privește închirierea 
| pășunii unor ciobani, primăria 

| n-a avut nici un amestec, ci
■ din comisia respectivă a făcut
■ parte și cel care a făcut 
I reclamatia la ziar. (N.T.)
L —________ 

Tabără
m 

])renu^râ
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realizarea acestei tabere, 
unică în țară, a fost impusă 
atât de rațiuni financiare cât și 
de așezarea unității într-un loc 
pitoresc, într-o zonă cu foarte 
multe obiective istorice și 
turistice. Aici, unde pădurea 
freamătă la geamurile lor, unde 
se pot scălda sau face excursii 
la Țebea, la Crișan sau la alte 
obiective, vacanța nu poate fi 
decât foarte frumoasă, 
instructivă și benefică 
sănătății beneficiarilor. 
Gazdele, prin dl. Zenu Manațe, 
le-au promis copiilor activități 
foarte variate.

După festivitate, la care au 
participat membri ai direcției 
de profil, conducătoarele 
centrelor din județ, dar nu și 
reprezentanții primăriei, 
invitații au vizitat spațiile de 
cazare, celelalte dotări ale 
acestei tabere în premieră, iar 
copiii deși abia sosiți au intrat 
în atmosfera specifică unei 
asemenea unități, adică au 
început să cânte și să se 
joace. Spre bucuria lor au 
spațiu mare și verdeață, soare 
și grija unor oameni dispuși să 
le asigure condiții pentru a se 
simți cât mai bine.

I
I
I
I 

:!

naționale și a companiilor considerate de interes 
strategic și a dat o soluție clară pentru rezolvarea 
pe termen mediu și lung a problemelor. Este vorba 
despre majorarea capitalului prin aportul FPS- 
ului sau al ministerelor economice respective, 
transformarea creanțelor pe care băncile cu 
capital de stat, Ministerul Finanțelor și 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale le au către 
aceste societăți, ceea ce le face foarte competitive 
pe piața internă și internațională, dublarea 
capitalului prin emisie de acțiuni care urmează a 
fi vândute pe piața de capital internă și 
internațională fi vânzarea de către factorii 
responsabili amintiți anterior a acțiunilor pe care 
le dețin la respectivele societăți comerciale și 
companii naționale. Acesta este planul, altul nu 
există și nici o altă posibilitate de redresare.”

Referindu-se la rezolvarea problemei 
regiunilor monoindustriale, dl Cataramă a precizat 
că în primul rănd trebuie identificate la nivelul 
întregii țări toate societățile comerciale și 
companiile care pot fi considerate fi apreciate ca 
fiind strategice. „Ele trebuie să beneficieze de 
prevederile hotărârilor amintite anterior (cele ale 
Comisiei economice a Senatului- n.nj, să fie puse 
pe picioare și să continue activitatea, pentru că, 
în momentul în care vorbim de societăți strategice, 
vorbim de societăți care au piață. Noi nu vom 
adopta varianta PDSR, conform căreia trebuie să 
ții în viață cu subvenții și cu riscurile unor 
pierderi societățile care nu au piață. ”

Andrei NiSTOR

Dispensând 
medical

(Urmare din pag. 1) 

prin urmare suntem în 
măsură să onorăm doar o 
mică parte din solicitările 
bolnavilor", spunea dl dr. 
Gheorghe Stoian, medic 
coordonator. La
dispensarul medical din 
comuna Băița își 
desfășoară activitatea patru 
medici care sunt nevoiți să 
acorde asistență medicală 
la 4200 de persoane. “Multi 
pacienți s-au înscris pe 
lista medicului de familie, 
însă mai sunt câțiva care 
din ignoranță nu și-au 
făcut înscrierea",
mărturisea interlocutorul 
nostru. Afecțiunile de care, 
suferă o mare parte a 
populației comunei Băița 
sunt în general bolile 
cardiovasculare, cele 
respiratorii și pulmonare. 
Chiar dacă în concepția 
românului, de medic ai 
nevoie doar atunci când te 
simți rău, cadrele medicale 
de aici sunt preocupate în 
acordarea unei bune 
îngrijiri medicale, în pofida 
faptului că dotarea cu toate 
cele necesare unui 
dispensar medical este 

j>recară și inșuficiență^^

Naționalismul 
extremist

(Urmare din pag. 1)

etnici de altă naționalitate și cu mai puțini 
români, mă îmbolnăvesc subit?

Aceștia, învățând la toate nivelele numai în 
limba etnicilor au medici care nu știu 
românește. Cum mă voi înțelege cu ei pentru 
a putea fi tratat cât mai bine? Va trebuie să 
învăț eu limba etnicilor? De asemenea, cum 
se vor descurca toți cei care au fost formați 
profesional într-o limbă care nu este 
majoritară și care nu vor găsi de lucru în 
mijlocul etniei lor? Cum se vor integra 
profesional în rândul majorității românești? 
lată deci că noi știm că sunt probleme, dar a 
le rezolva așa cum vrea dl Funar este o 
mare greșeală.-De la injuriile proferate la 
Dupăpiatră (unii își amintesc că acum doi ani 
vorbea și de gloanțe dulci pentru unguri) 
până la pumni șt chiar gloanțe nu este decât 
un pas.

Mă gândeam atunci cu groază că aceste 
discursuri ținute de Miloșevici în Serbia au 
dus la nenorocirea acestei țări și la tot ceea 
ce vedem că se întâmplă azi acolo.

Cu un pic de înțelepciune și cu mai multă 
toleranță din partea tuturor, atât sârbi cât și 
albanezi, aceste nenorociri ar fi putut să fie 
evitate.

Vor trebui să treacă zeci de ani, dacă nu 
chiar sute, pentru a face ca populația din 
Kosovo să mai poată trăi în pace și 
înțelegere. Dorim și noi aceste lucruri?

Datoria noastră ca români, la orice nivel 
ne-am afla, precum și a conaționalilor noștri 
de alte etnii este de a face în așa fel ca să 
evităm o tragedie care s-ar putea ivi. Trebuie 
combătute drastic toate excesele de ambele 
părți.

Suntem sortiți să trăim împreună în 
această țară - România - și va trebui să 
trăim în liniște și pace.

RS.
Doresc să-i lămuresc dlui Funar cuvântul 

imbecil. Imbecilul cu idiotul fac parte din 
gradul unu de oligofrenie, adică ceea ce 
este mai grav în gradul de dezvoltare a 
psihicului uman.

Noi, sub nici o formă, nu l-am fi putut 
califica pe dl Funar cu aceste calificative 
pentru că știm că aceste persoane nu pot 
ajunge primari.

„Avem programe 
concrete pentru 

depășirea crizei”
(Urmare din pag. 1)

privatizării constă în retragerea treptată a statului 
din calitatea de gestionar. PDSR va sprijini creșterea 
economică șj diminuarea costurilor de producție 
precum și stimularea exportului. în domeniul 
mineritului am elaborat programe de modernizare a 
minelor și de susținere a acestui sector economic. 
Și în domeniul siderurgiei avem programe concrete 
pentru depășirea crizei, astfel încât aceasta să nu 
dispară. Dorim ca prin politica noastră să creăm la 
nivelul județului cel puțin 50.000 de noi locuri de 
muncă.

Rep.: - Cum veți sprijini sectorul agricol?
M.R. : - Și agricultura se bucură de o atenție 

deosebită din partea noastră. Vom reintroduce 
subvențiile în agricultură și primele de export pentru 
producătorii agricoli. Vom acorda credite pe termen 
lung, până la 20 de ani, cu dobânzi mici și cu 
posibilitatea plății în produse agricole. Dorim să 
realizăm unele studii de specialitate pentru reabilitarea 
plantațiilor de pomi fructiferi, pentru ajutorarea 
crescătorilor de vite mari, porcine și păsări, pornind 
de la principiile asociative. Vom încerca să reabilităm 
și sistemele de irigații de pe Valea Mureșului.

Rep.: - Credeți în reușita acțiunilor 
dumneavoastră?

M.R. : - Nu ne-am propus lucruri irealizabile și 
consider că suntem un partid destul de matur care 
nu face promisiuni fără acoperire. Desigur, dezastrul 
actual este foarte mare și sunt convins că va fi 
dificil să punem în practidă ideologia noastră, mai 
ales că oamenii și-au pus speranțe foatre mari în 
noi. Ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea este 
însă faptul că noi am pregătit deja strategia de 
relansare economică; nu stăm cu mâinile încrucișate 
astfel încât atunci când vom veni la guvernare să 
trecem direct la treabă.

Rep.: - Cum veți alimenta bugetul de stat?
M.R.: - Eu consider că actualul sistem de taxe și 

impozite este împovărător și trebuie găsite soluții 
pentru diminuarea acestora. Pe plan extern PDSR 
va continua relațiile cu mediile financiare 
internaționale, dar vom avea o poziție mai fermă și 
vom urmări'în primul rând interesul țării noastre.

Rep.: - Cum puteți defini relațiile cu celelalte 
partide și cum vor fi ele în viitor?

M.R.: - Avem relații bune cu toate partidele 
reprezentate în județul nostru. Există semnale că 
unele organizații doresc să ni se alăture, iar recentul 
exemplu al absorbției organizației municipale 
Hunedoara a PS este cel mai concludent. Activitatea 
în acest domeniu este foarte intensă și probabil va 
continua și după alegeri.

Rep.: - Die președinte vă mulțumim.

Vacanța parlamentară 
l-a salvat pe Radu Vasile

(Urmare din pag. 1)

S-au dat și așa prea multe, 
exagerat de multe 
ordonanțe de urgență, 
aproape 500 la număr, de 
către executivul condus de 
Victor Ciorbea și Radu 
Vasile. Și așa ordonanța de 
urgență,ar fi intrat în melița 
Parlamentului care ar fi 
tocat-o mărunt până a fi 
adoptată. Așa însă ea a fost 
înaintată Camerei Depu- 
taților sub forma unui 
proiect de lege, CD

preconizând să-l ia în 
dezbatare într-o sesiune 
extraordinară în ultima 
săptămână a lunii august a.c. 
Până atunci grupurile 
parlamentare pot depune 
amendamentele pe care le 
consideră necesare. Și tot 
până atunci poate le mal trece 
mânia colegilor de partid al 
lui Radu Vasile pe el pentru 
că le-a tăiat prost cărțile cu

casele naționalizate. Se vor 
întoarce și el mai odihniți 
și poate mai înțelepți din 
vacanță.

Iar dacă Parlamentul nu 
va reuși să adopte legea 
până la 15 septembrie, 
încât să poată fi aplicată cu 
data de 1 octombrie a.c., 
tot ordonanța de urgență 
va rezolva problema 
caselor naționalizate.

/\ , Miercuri

W, TVR ț.. . .
9.30 Matineu de 

vacanță 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara 14.10 
Santa Barbara (r) 15.00 
The Charts, INXS (r) 17.00 
Videoclip folcloric 17.30 O 
familie -ciudată (s, ep. 9)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
482) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 
20.45 Camera misterelor 
21.00 Lumea bărbaților (s, 
ep. 18) 22.00 în compania 
vedetelor

TVR 2
9.00 Pelerinaje (r) 9.30 

^Tallkshow (r) 10.45 Tezaur

folcloric (r) 11.45
Teleenciclopedia (r) 12.35 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 13.15 
Rebelul (s, ep. 87) 14.00 
Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Sailor 
Moon (d.a) 16.00 Grecia (s, 
ep. 85) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 901) 17.30 De 
dragoste... 19.10 Contemp- 
Art 20.10 Căsuța din prerie 
(s, ep. 62) 22.00 Amintiri (f. 
dragoste Germania ’73) 
23.40 Meridianele dansului

ANTENA I
7.00 Știri 8.00 Desene 

animate 10.45 Știri 11.00 A 
treia planetă de la Soare (s)
11.30 Sparks (s) 12.00 
Tropical Heat (s, ep. 7) 
13.00 Știrile amiezii 13.15

Nash Bridges (s) 14.00 
Esmeralda (s, ep. 68) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 73) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 44) 
17.00 Știri 17.25 Leonela 
(s, ep. 67, 68) 19.00 
Observator 20.00 Cyber 
Zone (f. SF SUA ’95) 22.15 
Observator 22.45 Muntele 
de foc (f.a SUA ’97)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
NYPD Blue (r) 12.30 Dragul 
de Raymond (s) 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Tata 
(r) 15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Aripile 
pasiunii (s, ep. 28) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 32)

19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Regii Mamboului (dramă 
SUA 1992) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 54) 23.00 Millennium 
(s, ep. 4)

ACASĂ
7.00 - 12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 
Maria (s) 14.15 Mănăstirea
(r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Celeste se întoarce
(s) 18.00 Dragoste și 
putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Minciuna 
(s, ep. 97) 22.00 Milady (s) 
23.00 Omul care a vrut să- 
i ucidă pe Hitler (dramă 
Anglia 1976)

PRIMA TV
9.00 Dimineața pe plajă 

13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 La mare, la 
soare, distracție tare 17.00 
Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri 19.00 Karaoke 
Show 20.00 Comisarul Rex 
(s) 21.00 CI5: Pro
fesioniștii (s) 21.50 Real TV
22.10 Știri

HB0
10.00 între prieteni 

(dramă SUA’95) 11.45 Din 
nou liber (dramă SUA ’96)
13.30 Arest la domiciliu 
(co. SUA 1996) 15.15 
Vampirul din Brooklyn (co. 
horror SUA 1995) 17.00 
Un puști la curtea lui

Alladin (f.a. SUA ’98^
18.30 Striptease (co. 
SUA 1996) 20.30 Lupul 
(horror SUA 1994) 22.00 
Stargate (s) 23.15 Soluții 
extreme (thriller SUA 
1996)

PRO TY - DEVA
06.15-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 10.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tău!" (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile 
PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale

Redacția nu-și as 
modificările ulterjJ 
intervenite în progral 
posturilor TV.
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