
lectură

“REFORMA NU-I A NIMĂNUI”
“Toată lumea se delimitează de 

consecințele guvernării, cu gândul 
la scrutinul ce va să vină. Partidele 
aflate la putere își pasează vina ca 
pe o grenadă cu cuiul scos. Buimac 
complet, văzând că guvernul 

^rămâne încet-încet orfan, că până

și opoziția dispare din Parlament, 
că politicienii dau bir cu fugiții de 
pe buza prăpastiei, românul are 
brusc o revelație. își dă cu palma 
peste frunte și închide ochii: 
dezastrul e numai și numai al 
lui".. (A.).

g| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. £ parter 
Telefon 234480 

Fax234483

• - Gigele, ție de ce 
nu-ți semnează tăticul 
tău notele în carnet?
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RESTRUCTURARE
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Județul 
Hunedoara

Acorda dobânzi atractive la 
depozitele In lei 

persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 55%
X la 90 de zile - 53%

-Pentru că doctorii i- 
au recomandat să evite 
șocurile...

- --------------- ---------- J------------------- ---------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------

La "Radio Timisoara"
r

Joi, 26 noiembrie, între orele 9-10, ascultătorii 
postului de Radio Timișoara sunt invitați să participe la 
emisiunea interactivă “Diminețile Cetății”, realizator 
Marius Pentelescu. Invitat în emisiune ■ dl. Gheorghe 
Barbu, președintele Consiliului județean Hunedoara. 
Telefonul la care ascultătorii din județul Hunedoara pot 
intra în direct în emisiune este 230.030.
- — _ — _ _■ — ——■—--,

Politica economică a

APARE LA DEVA

CUVÂNTUL
LIBER

guvernului - incompetenta 
și iresponsabilă
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Hotărât lucru, coaliția aflată la 
putere scârțâie din toate înche
ieturile. Principalul partid din echipa 
de la comandă, PNȚCD, nu a găsit 
prea mulți specialiști printre cei 
15.000 anunțați pentru a-i înscăuna 
în fruntea unor ministere. Așa se 
face că prestația cea mai slabă în 
guvernele Ciorbea și Vasile aparține 
țărăniștilor. Asupra lor se abat de o 
bună bucată de vreme critici 
vehemente din toate părțile.

Cu veritabile valori în structurile 
guvernamentale, precum Traian 
Băsescu și Radu Berceanu, de 
exemplu, dar și cu viclenie și fari
seism, Partidul 
Democrat cere 
cu insistență 
fiecărui guvern 
să facă reformă.
După ce a pistonat cu perseverență 
și duritate pentru schimbarea lui 
Victor Ciorbea din funcția de 
premier, acum PD amenință cu 
ieșirea de la guvernare în primăvara 
anului viitor dacă primul ministru 
Radu Vasile nu accelerează 
reforma. Mai mult, de curând PD a 
propus un set de măsuri reformiste 
în domeniul social, măsuri cu evi
dentă tentă populistă, de protecție a 
uisponibilizaților, a persoanelor 
sărace, a familiilor cu mulți-copii. 
Izul electoral este ușor de înțeles.

Simțind lentoarea principalului 
aliat, Partidul Național Liberal a ieșit 
și el la rampă, pretinzându-se 
singurul partid de centru dreapta și 
nutrind ambiția, proclamată de 
altfel, de a fi noua cârmă a 
guvernării. Liberalii au și propus un 
program de 20 de măsuri capabile 
să scoată țara din criză, gândind 
mai pe față mai pe ascuns că va 
putea în curând să guverneze 
singuri. Gândul lor la alegerile 
anticipate nu-i departe, deși nu l-au 
mărturisit.

O altă formațiune politică, mai 
degrabă un partiduleț, cu sena
torul Varujan Vosganian la 
timonă, s-a exprimat și mai tran
șant față de labilitatea coaliției, pe 
care a părăsit-o, sperând să 
atragă și alți aliați cu care să 
consolideze un pol al dreptei 
politice. Nici PAR-ul nu neglijează 
zvonurile tot mai insistente privind 
“anticipatele" de anul viitor.

Și încă un partid care-și caută 
identitatea și aliați, ApR a lui 
Teodor Meleșcanu, gândește în 
perspectivă, la alegerile din 2000 
sau mai de aproape, definindu-și 

cu tenacitate și 
profesionalism 
opțiunile poli
tice, arătând 
îngrijorător cu

degetul punctele negre ale 
actualei guvernări. Alianța pentru 
România a prezentat cu câteva 
zile în urmă poate cel mai bun și 
mai complex program de salvare 
a agriculturii românești, pe care 
premierul Radu Vasile ar trebui 
să-l îmbrățișeze imediat, cu sau 
fără Dinu Gavrilescu în fruntea 
ministerului de resort. De fapt, 
mai bine fără.

Dar cei mai înverșunați 
adversari ai actualei puteri și cei 
mai fervenți susținători ai 
alegerilor anticipate sunt liderii 
PDSR, cărora li se alătură, într-o 
opoziție mai mult dură decât 
dârză și participativă la scoaterea 
țării din criza în care se afundă tot 
mai mult, PRM și PUNR. Cu 
fiecare ocazie, ei trag cu alice 
înveninate în coaliție, cu pre
dilecție în PNȚCD, cu care se 
duelează verbal în termenii cei 
mai "amiabili". Acum, opoziția a

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Când sindicatele fac 
legea salariilor

Soarta Regiei Autonome a Cuprului Deva, transformată în 
urmă cu câteva zile, printr-o hotărâre a Guvernului României, 
în Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului “Mininvest”, 
s-a înrăutățit tot mai mult în ultima vreme. Datoriile de peste 
500 de miliarde de lei, din care 300 de miliarde la CONEL, și 
neîncasarea plăților de la beneficiarii produselor sale, urmare 
a blocajului economico-financiar, au făcut ca regia să nu le 
poată asigura angajaților salariile pe luna octombrie a.c. După 
îndelungi demersuri și intervenții s-a obținut o sumă care putea 
acoperi în jur de 60 la sută din salariul pel luna amintită fiecărui 
angajat. în acest mod au fost repartizați banii de la conducerea 
RAC Deva către toate subunitățile sale.

Numai că, în condiții de sărăcie și criză, apar mai pregnant 
și neregulile, abuzurile, ilegalitățile. Astfel, la Sucursala Minieră 
Brad, unde ființează trei organizații sindicale, după cum se 
spune într-o scrisoare venită la redacție - Sindicatul liber Barza, 
Sindicatul “Avram lancu" și Sindicatul TESA-muncitori, în 
ordinea înființării lor -, plata salariilor s-a făcut preferențial. 
Angajaților din Sindicatul liber Barza li s-a dat salariul integral, 
iar membrii celorlalte două sindicate au primit sume între 20- 
40 la sută din salariu. Gafa directorului SM Brad, Dorel Oprean, 
influențat de liderul Sindicatului liber, Florin Cazacu, a generat 
ample nemulțumiri, acțiuni de protest, inclusiv blocarea în 
subteran a unor mineri timp de trei zile.

Luni, 23 noiembrie a.c., minerii nedreptățiți din sindicatele 
“Avram lancu” și TESA-muncitori au venit cu jalba-n proțap la 
Prefectura județului. Ei i-au acuzat dur pe directorul Dorel 
Oprean și pe liderul sindical Florin Cazacu pentru ilegalitățile 
comise și i-au atribuit o parte din vină subprefectului Nicolae 
Segesvari, pentru rezoluția pe o cerere a Sindicatului liber 
adresată conducerii SM Brad (“Die director general, rog 
aprobare, dacă aveți disponibil” și urmează semnătura), deși 
oricine își poate da seama că subprefectul nu a avut vreo 
ingerință negativă în această chestiune.

Timp de șase ore, minerii au parlamentat cu președintele 
Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului “Mininvest",

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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Apropierea de pământ - un proces complex

Locuitorilor Boșorodului le 
place să spună lucrurile 
limpede, în față. Și fac treaba 

asta inclusiv când vorbesc de 
modul cum s-a împărțit și se 
împarte pământul și cum se 
lucrează acesta.

și dificil
De vorbă cu cetățeni 

din Boșorod
Am primit șl n-am primit 

pământul

Gruia Perta: Mi s-ar cuveni 
să primesc 7,6 ha, dar am intrat 
în posesia a doar 5 ha.

Red.: De ce? Celelalte unde 
sunt?

G. Perța: Nu știu, habar n- 
am.

Petru Barbu: Trei hectare am 
primit, atâtea cât am avut 
dreptul. îs mulțumit din acest 
punct de vedere.

Cornelia Marincu: Eu și soțul 
meu Petru n-am primit. Socrilor

li s-a dat pământ.
Red.: Cât?
C. Marincu: Nu știu. Vreo 5- 

6 ha.
Traian BONDOR 

Foto: Traian MÂNU 
(Continuare în pag. 8)

Rep. - Domnule senator, ați 
făcut recent afirmații dintre cele 
mai dure referitoare la politica 
economică promovată de actuala 
echipă de la Palatul Victoria. 
Concretizați afirmațiile dum
neavoastră.

D.G. -într-adevăr, deși nu mă 
caracterizează, în ultima vreme 
am fost nevoit să folosesc cuvinte 
dintre cele mai dure pentru a-mi 
exprima nemulțumirea în legătură 
cu ceea ce se 
întâmplă la ora 
actuală în Ro
mânia. Deși am 
atras atenția de 
nenumărate ori 
asupra situației 
economice și 
sociale din țara 
noastră, și în special asupra celei 
din județul pe care îl reprezint, am 
constatat că nu s-a făcut nimic 
pentru ca această stare de lucruri 
să nu mai continue.

Rep. - Le ca anume vă 
referiți?

D.G. - Eu nu mi-am propus să 
vin în fața celor care citesc aceste 
rânduri numai cu câteva vorbe, ci 
am adus și date statistice, cifre 
care pot ilustra în cel mai categoric 
mod căderea liberă a economiei 
românești. Spre exemplu, 
Produsul Intern Brut, indicator ce 
caracterizează sintetic evoluția 
economică a unei țări, a înregistrat 
o scădere semnificativă de 
aproape 20% între anii 1990 și 
1992. Practic, acea scădere 
despre care vorbea actuala putere 
s-a produs cu mult timp înainte de 
a veni dânșii la guvernare. A fost 
multă vreme susținută ideea că 
înaintea unei creșteri economice

Discuție cu dl 
Doru Gaița, sena
tor de Hunedoara 
din partea PDSR

trebuie să fie o scădere 
spectaculoasă. Acea scădere s- 
a produs în ’90-'92. Din 1992 
până în 1996, adică pe timpul 
guvernării PDSR, s-a înregistrat 
o creștere a PIB cu peste 17%.

Rep. - Domnule senator, s- 
a spus de asemenea că această 
creștere despre care vorbiți 
dumneavoastră nu a fost una 
„sănătoasă”, neavând o bază 
solidă.

D.G. - Depin
de ce se înțelege 
prin creștere 
„sănătoasă".

Rep. - Este 
vorba despre 
faptul că nu se 
putea porni la 
consolidarea 

economiei înainte ca procesul de 
privatizare, consolidarea 
proprietății în genere, să fi fost 
finalizat.

D.G. - Economia era destul 
de solidă, iar datele statistice nu 
mint. Nimeni nu poate contesta 
faptul că din 1996 încoace PIB 
a scăzut cu aproape 13%, iar 
consumul populației s-a redus 
cu 15%. De asemenea, datele 
publicate de către Comisia 
Națională de Statistică 
înregistrează pentru perioada 
ianuarie 1997-noiembrie 1998 o 
scădere masivă a exporturilor ca 
și o diminuare cu 18% a 
volumului investițiilor.

Rep. - Ce ne puteți spune 
despre evoluția din ultimii ani a 
producției industriale?

D.G. - Și aici datele indică 
o scădere dramatică. Datorită

_________Andrei NISTOR 
(Continuare în pag. 8)

La acest elegant chioșc de presă amplasat lângă magazinul “COMTIM" 
din Deva (vizavi de sediul central al ROMTELECOM), vă puteți 

procura zilnic ziarul “Cuvântul liber", dar și presă centrală, produse 
de strictă necesitate. Puteți beneficia, de asemenea, de servicii 

de mică publicitate prompte.
Foto: Traian MÂNU

Documente inedite 
referitoare la anul 1018
Momentul aniversar al Marii 

Uniri este întâmpinat de Filiala 
Hunedoara a Arhivelor 
Naționale cu documente inedite 
referitoare la anul 1918.

- Este vorba despre niște 
dosare găsite în fondul 
Prefecturii, existent în depozitul 
nostru, la care am lucrat în 
cursul acestui an, precizează dl 
Vasile lonaș, directorul instituției 
amintite. Cu prilejul prelucrării 
acestor dosare am descoperit o 
serie de documente privind fapte 
petrecute cu 80 de ani în urmă, 
care aduc noi date importante nu 
doar pentru județul nostru, ci și 
pentru istoria națională.

Astfel, păstrând amprenta

inconfundabilă a acelor vremuri, 
ies la lumina sfârșitului de secol 
liste “despre președinții consi
liilor naționale și a comandanților 
de gărzi naționale care au 
funcționat în anii 1918-1919”, 
rapoarte cu numele celor care 
“au fost duși ca civili la săpat de 
tranșeuri"și care, fiind ținuți câte 
12 luni, “au fost dăunați prin 
faptul că li s-a impus muncă silită 
și și-au neglijat gospodăriile. 
Intelectuali, militari și țărani, 
alături de luptători care înainte 
și în cursul revoluției din 1918 s- 
au distins și au câștigat merite 
deosebite pentru cauza națio
nală", și-au găsit, de asemenea, 
locul în documentele vremii.

- Relevante pentru starea 
învolburată a anilor de la 
sfârșitul primului război 
mondial, menționează 
interlocutorul nostru, sunt și 
listele cu pagube produse de 
trupele germane în retragere 
sau cele cu bisericile ortodoxe 
de la care au fost luate 
clopotele și topite pentru 
producerea de material militar. 
Tot din aceste documente 
aflăm despre actele de 
cruzime și violență comise de 
germani sau de aliați și suferite 
de cei care și-au manifestat

Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 8)



[ Cuvântul liber .....—...t Sport 25 NOIEMBRIE 1998

Manifestări 
sportive 

dedicate Zilei 
Naționale a 
României 

Cupa bobocilor
în perioada 24-27 noiembrie 

a.c. bazele sportive ale liceelor 
Decebal, Pedagogic și Traian din 
Deva vor găzdui întrecerile la Fo
tbal (6+1), Baschet-băieți și 
Handbal fete contând pentru Cu
pa claselor a IX-a. Această acțiu
ne, organizată cu ocazia zilei 
Republicii, vizează angrenarea 
elevilor din clasa a IX-a din li
ceele municipiului Deva într-o 
competiție al cărei principal scop 
este recreerea și buna dispoziție, 
înscrierile pentru Cupa Bobocilor 
s-au făcut în cadrul ședinței teh
nice desfășurate luni 23 noiem
brie la sediul DJTS Deva pe bază 
de tabele, pe echipe și discipline 
de concurs, vizate de medic și 
direcțiunea liceelor. Conform re
gulamentului concursului jocurile 
se vor desfășura după sistemul 
eliminatoriu, la competiție având 
drept de participare și elevii legiti
mați la cluburi sau asociații spor
tive. Organizatorii vor premia e- 
chipele clasate pe primele trei 
locuri cu diplome și obiecte spor
tive.

"Cupa Cetății" la 
Gimnastica Artistica

Cu prilejul Zilei Naționale a 
României, al împlinirii a 80 de ani 
de la Marea Unire și Clubul Spor
tiv Școlar "Cetate" Deva sărbă
torește 20 de ani de la înființare. 
Sportiyi de la CSS Cetate au 
avut evoluții apreciate la toate 
disciplinele sportive în care au 
fost angrenați dar cea fnai de 
succes secție a Clubului este 
cea de Gimnastică. După cum 
se știe această secție a dat nu
meroase campioane olimpice, 
mondiale și europene de la Na
dia Comăneci până la Lavinia 
Miloșovici.

în virtutea acestei tradiții, 
sâmbătă 28 noiembrie a.c. Sala 
CSS Cetate Deva va găzdui 
concursul aniversar dotat cu 
"Cupa Cetate”. La competiția de
monstrativă organizată cu acest 
prilej vor participa toate spor
tivele - de la categoria "mica 
gimnastă" până la "maestre" - 
care au reprezentat în acest an 
clubul în competițiile interne și in
ternaționale, atât în concursurile 
individuale cât și la ansambluri.

Grupaj realizat de 
C, MARiNUȚ
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CINCI MINUTE CU 
FOTBALISTUL PASCU, 
"INGINERUL NOSTRU"

Pe înaintașul central al Mine
rului Teliuc cu nr. 9, I. Pascu, îl 
remarci ușor de la intrarea lui pe 
teren, puternic, bine făcut fizic, 
dar extrem de mobil când echipa 
sa pornește în atac. La Teliuc 
face o pereche foarte reușită cu 
Bocșițean, jucător experimentat 
și el, cu o bună posesie a balo
nului, ei pasează foarte bine între 
ei, se găsesc cu mingi la “întâl
nire” și acțiunile lor ofensive șe 
încheie îndeosebi cu șuturi puter
nice la poartă. Fără a minimaliza 
rolul extremelor și al mijlocașilor 

| în construcția jocului echipei, tre
buie să spunem că cei “doi" reu
șesc cel mai bine să pună în peri
col poarta adversă. L-am abordat 
după partida cu Parângul Lonea 
din Cupă și am aflat câteva lu
cruri interesante de la interlo
cutorul nostru, care a "sărit" de 
la o foarte scurtă trecere pe la 
juniori direct la seniori. în 1987, 
fiind student la Petroșani, l-au 
dorit în echipa lor la Uricani, apoi 
alte echipe din Vale propunându- 
i să treacă la fără frecvență, să 
facă fotbal, că era talentat.

- Mi-a plăcut și îmi place e- 
norm fotbalul și cu toate acestea 
nu m-am despărțit nici de stu
denție, nici de profesiunea mea 
de inginer (actualmente sunt șe
ful serviciului aprovizionare la 
E.M. Teliuc), ne-a precizat Pascu.
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Cred că dacă mă țineam de fot- | 
bal, mă pregăteam ca lumea, pu- ■ 
team evolua la o echipă de divi- ■ 
zie superioară. La Cluj - la Aghi- | 
reș - unde am jucat 4 ani și apoi- 
în județul Hunedoara, am evoluat 
numai în față, ca atacant pe 
dreapta sau pe stânga. Niciodată 
n-am fost însă un vârf autentic, 
în ciuda gabaritului meu, mă ba
zez pe viteză. Și forță.

- Am remarcat că și în depla
sare jucați cu aceeași detașare 
ca acasă, fără teamă de unii a- 
părători ce joacă “tare" pe pro
priul teren...

- De teamă, nici vorbă, am 
școala VăiL Jiului, unde fotbalul 
se joacă mai bărbătește. Și în ge
neral, așa cum eu respect adver
sarul, nu prea mi s-au pus “tălpi” 
nici în deplasare. Am 32 de ani și 
cu toate că nu am posibilitatea să 
mă pregătesc cum s-ar cuveni, 
particip cu mare bucurie la jocul 
echipei mele fiindcă iubesc mult 
fotbalul.

- Am remarcat că și aici, la 
Teliuc, în tribună, suporterii vă 
spun cu oarecare mândrie, 
"inginerul nostru", ca un semn al 
aprecierii de care vă bucurați. Să 
sperăm că vă vom mai vedea pe 
gazonul stadioanelor.

- Precis, vă asigur.

Sabin CERBU
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Fina! incandescent, dar fără prelungiri

Metalul Crișcior - Victoria Călan

Având exemplul diviziona
rei C, U.M. Timișoara, care a 
eliminat F.C. Național-ul a- 
jungând în sferturi și demon
strând că în Cupa României 
totul e posibil, ambele echipe 
au abordat jocul cu dorința de 
a câștiga și de a se califica 
mai departe. Adaptându-se 
mai bine condițiilor grele de 
joc - teren înghețat cu puțină 
zăpadă - gazdele au avut un 
start fulminant. în minutul 6 la 
o fază rapidă de contraatac, 
Corinda a scăpat singur spre 
poartă și după o cursă de 40 
de metri l-a învins pe Mun- 
teanu ieșit în întâmpinare, 
deschizând scorul: 1-0. Trei 
minute mai târziu, fundașul 
dreapta al gazdelor Bărăș- 
tean a slalomat pe banda 
dreaptă și cu un șut din unghi 
plasat la colțul scurt a majorat 
diferența la 2-0. Apoi, deși au 
preluat inițiativa și au dominat 
mijlocul terenului datorită jo
cului laborios de pase, oas
peții nu s-au apropiat peri
culos de poarta lui'Buglea. în 
schimb, acționând mai mult 
pe contraatac, metaliștii și-au 
trecut în cont câteva faze peri
culoase de poartă. în minutul

4-2
38, la o astfel de fază, Tulea a 
șutat puternic, Munteanu a res
pins în față iar Corinda a 
îndeplinit o simplă formalitate 
introducând balonul în plasă 
de la șase metri și 3-0, scor cu

Etapă județeană 
în Cupa României

care s-a încheiat prima repriză.
După pauză dominarea 

oaspeților a fost și mai insis
tentă. Dar datorită impreciziei la 
finalizare a atacanților și câtorva 
intervenții de excepție ale por
tarului de rezervă al gazdelor 
David, mult timp scorul a ră
mas neschimbat. Totuși, în mi
nutul 76 în urma unei faze pre
lungite de atac Bordeanu a șu
tat sec din interiorul careului 
reducând din diferență la 3-1. 
După acest gol tensiunea în te
ren a crescut foarte mult, jucă
torii apelând la intrări dure, ast
fel că în minutul 78 Cor (Meta
lul) și Matei (Victoria) au fost eli
minați pentru "clinciuri" recipro
ce. Jocul a continuat în nota de 
dominare a oaspeților care 
încă mai alergau după egala- 
re. în minutul 85 Căruceru a

centrat precis iar Surugiu a 
reluat cu capul la colțul lung și 
3-2. A urmat o serie de trei 
cornere consecutive la poarta 
metaliștilor dar Socaci, Gogan 
și Movilă n-au reușit egalarea. 
Ultimele minute n-au mai fost 
atât de incandescente. în mi
nutul 88 Mursa a centrat precis 
de pe partea stângă iar Tulea 
a reluat imparabil balonul cu 
capul în plasă stabilind scorul 
final la 4-2 și punând capăt 
partidei fără prelungiri. Bun 
arbitrajul brigăzii hunedorene 
formate din Vasile Capotescu 
la centru și Cornel Pop și 
Constantin Dănilă - asistenți. 
Observator din partea A.J. F. - 
Dorel Tîrsa.

Metalul: Buglea (46 David)
- Negru, Deoancă, Iga (55 
Moț), Cor - S. lancu, Tulea, 
Corinda (79 Ștefan), M. lancu
- Mursa, Bărășteanu.

Antrenor Marcel Iga.
Victoria: Munteanu (46 

luga) - Papp, Surugiu, Koll- 
man, Rece (41 Căruceru) - 
Ailoaie, Socaci, Movilă, Go
gan - Bordeanu, Matei.

Antrenor - Titi Alexoi

Ciprian MAR/NUȚ
J

Meciurile din sferturile de 
finala ale Cupei României la 

fotbal au fost amânate
Cele opt echipe calificate 

în faza sferturilor de finală 
ale Cupei României - Tu
borg nu se vor întâlni, așa 
cum era prevăzut, azi în me
ciurile din tur, UM Timișoara 
- Dinamo; FCM Bacău -

Oțelul Galați; Steaua - Pe
trolul Ploiești; Gloria Bistrița 
- Rapid.

Meciurile din tur ce se 
anunță a fi foarte interesante 
se vor disputa la 2 decem
brie a.c., la ora 12. (S.C.)

Campionatul școlar 
hunedorean

în cadrul Campionatului 
școlar din municipiul Hune
doara au participat 10 echipe 
care au jucat fiecare cu fie
care. Partidele s-au disputat 
pe stadionul Corvinul.

Pe primul loc s-a clasat 
formația Școlii generale nr. 2 
(instructor Vasile Baba). Pe 
locul al doilea este echipa
Școlii generale nr. 12 și pe lecție a micilor fotbaliști. (S.C.)^

locul 3, micii fotbaliști de la 
Școala generală nr. 8.

Campionatul a fost organi
zat de Asociația județeană de 
fotbal, clubul FC Corvinul, cu 
sprijinul Inspectoratului Școlar 
Județean. Arbitrajele au fost 
asigurate de FC Corvinul, cam
pionatul școlar fiind și un bun 
prilej pentru a se efectua o se-

în sprijinul sportului

Inițiativă lăudabilă la
9

Hunedoara

X

Rezultatele ultimei etape, a 17-a: Laminorul Roman - 
Cimentul Fieni 1-0; F.C. Brașov - Chindia Târgoviște 3-0; Petrollil 
Moinești - Gloria Buzău 3-1; Rocar București - Dacia Brăila 3-0 (prin 
neprezentare); Poiana Câmpina - Sportul Studențesc 1-1; Politehnica 
lași - Tractorul Bv. 2-0; Precizia Săcele - Rulmentul Alexandria 3-1; 
A.S. Midia Năvodari - Nitramonia Făgăraș 7-0.

CLASAMENTUL TURULUI

Jocul Dunărea Galați - Metrom ICIM Brașov nu s-a disputat

1. F.C. BRAȘOV 17 13 3 1 36-9 42
2. Petrolul Moinești 17 10 2 5 28-19 32
3. Rocar București 17 10 1 6 32-22 31
4. Cimentul Fieni 17 9 4 4 26-17 31
5. Laminorul Roman 17 10 1 6 23-18 31
6. Politehnica lași 17 9 3 5 29-20 30
7. Midia Năvodari 17 8 4 5 33-19 28
8. Precizia Săcele 17 8 2 7 29-23 26
9. Chindia Târgoviște 17 7 2 8 22-24 23
10. Poiana Câmpina 17 6 5 6 17-21 23
11. Tractorul Brașov 17 7 1 9 19-26 22
12. Rulmentul Alexandria 17 6 3 8 16-16 21
13. Sportul Studențesc 17 6 3 8 15-18 21
14. Metrom ICIM Brașov* 16 6 2 8 20-18 20
15. Gloria Buzău 17 5 2 10 17-24 17
16. Nitramonia Făgăraș 17 5 1 11 14-36 16
17. Dunărea Galați* 16 3 4 9 14-27 13
18. Dacia Unirea Brăila 17 1 3 13 7-40 6

Hunedoara este una dintre 
localității^ bine cunoscute în țară 
și pentru practicarea pe scară 
largă a sportului atât în rândurile 
amatorilor cât și în cel de per
formanță. Cine nu a auzit în țară, 
peste hotare, de performanțele 
boxerului profesionist Mihai Leu, 
de handbalistul Vasile Stângă, 
de Marieta llcu, atletism, de fot
baliștii internaționali Michael 
Klein, loan Andone, Dorin Ma- 
teuț, Romulus Gabor, loan Petcu, 
Florea Văetuș, de Florin Goleșie, 
C. Pașca, la caiac-canoe, spor
tivi crescuți și formați în orașul 
de pe Cerna? Nici în această 
perioadă grea a tranziției, spor
tivii hunedoreni de la Corvinul, 
Constructorul și Siderurgica nu 
se dau bătuți, înfruntă greutățile 
financiare și materiale, se pre
gătesc pentru viitoarele com
petiții sportive. Având în vedere 
necesitatea susținerii pe mai 
departe a sportului de perfor
manță, a activității cluburilor și

asociațiilor sportive ale căror 
rezultate au impact atât pe plan 
național cât și internațional, cu
noscutul gazetar, colaborator al 
ziarulpi Prosport, al radioului 
PROFM din Hunedoara și al coti
dianului județean “Cuvântul 
liber”, consilier al Consiliului local 
al municipiului Hunedoara, ing. 
loan Bădin, a propus instituirea 
unei taxe locale pentru spriji
nirea sportului de performanță In 
Hunedoara. Și spre cinstirea și 
lauda Consiliului, prin Hotărârea 
nr. 72 din 12.11.1998 s-a apro
bat instituirea unei taxe locale 
lunare de 50.000'lel ce va fi 
virată în contul deschis la B.N. 
Trezorerie Hunedoara, de către 
societățile comerciale care au 
sediu, reprezentanță sau filiale 
pe raza municipiului Hunedoara. 
Un gest nobil, ce exprimă dra
gostea, pasiunea hunedorenilor 
pentru cultivarea și practicarea 
sportului în rândurile tineretului.

S. CERBU
-'

CLASAMENTUL JUNIORILOR C

Tehno Simeria 
FC Corvinul 
FC Dacia 
Minerul Certe] 
ASA Aurul Brad 
CSS Hunedoara 
Vega Deva

Jiul Petroșani 
Parângul Lonea 
F.C. Paroșeni 
Minerul Lupenl 
Minerul Uricani

Valea Mureșului
9
8
8
4
4
3
0

Valea Jiului
7
5
3
2
0

11
11
12
11
11
11
11

1
1
1
1
1
1 
0

1
2
3
6
6
7

11

60-6
46-7 

37-13 
32-28 
19-29 
30-31 
5-115

28
25
25
13
13
10 

0

8
8
8
8
9

1 
1
3
0
1

0
2
2
6
8

34-3 
18-11 
15-11
8-25
6-31

22
16 
12

6
1

r —— — — —— — —— — — — —— — — n
| Turul s-a încheiat, dar suspendările rămân | 
I
I
I
I

li
L

Deși turul Campionatului s-a 
încheiat și la juniori, sancțiunile 
date - la cei cu mai multe etape - 
vor rămâne, lată "lista" celor sanc
ționați de Comisia județeană, com
partimentul competiții: Lucian Vă- 
lean (Victoria Călan), suspendat 
pe 2 ani pentru un fault deosebit

de dur soldat cu o accidentare l 
gravă a adversarului, Marius Cos- | 
tea (Parângul), Alin Savu (Casino), . 
FI. Ignat (M. Certej) și Andrei Pop 1 
(CSS Hunedoara) au fost sus- | 
pendați pe câte 4 etape, Alin ■ 
Rotaru (M. Aninoasa) și I. Dragotă J 
(Tehno Simeria) pe câte 3 etape. I 
_____ ________ ____ J
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Miercuri, 25 noiembrie

3 BERBEC
Ați putea câștiga niște 

bani pe care însă îi veți 
cheltui repede pentru a vă 
satisface propriile plăceri. 
Din acest motiv ați putea 
avea discuții în familie.

O TAUR
Familia manifestă mai 

puțină înțelegere față de 
problemele dv personale. 
Calitățile mentale vă sunt la 
maximum, așa că veți reuși 
la un posibil examen.

•Z) GEMENI
Trebuie să manifestați 

prudență în relațiile cu 
ceilalți pentru că cineva 
încearcă să tragă niște sfori. 
Banii nu vă ajung pentru tot 
ce vreți să cumpărați.

3 RAC
Aveți mult de lucru la 

serviciu, ceea ce l-ar putea 
deranja pe partenerul dv de 
viață care avea alte planuri 
pentru după-amiază.

O LEU
Șanse de câștig aveți dar 

feriți-vă de speculații căci 
riscați să pierdeți ceea ce ați 

investit. Sunt posibile 
realizări în plan social.

3 FECIOARĂ
O problemă financiară nu 

reușiți s-o rezolvați dintr-un 
capriciu. Aveți azi și o 
sensibilitate deosebită la 
probleme oculte.

O BALANȚĂ
Evitați activitățile mai 

deosebite întrucât sunteți 
prea impresionabil. Mai bine 
încercați să vă ajutați 
semenii aflați în impas.

O SCORPION
Un sentiment de 

nemulțumire vă creează 
faptul că nu vă ajung banii 
pentru tot ceea ce vă doriți. 
Consolați-vă cu un obiect de 
mai mică valoare.

O SĂGETĂTOR
Dv astăzi aveți impresia că 

lucrurile nu vă reușesc așa 
cum doriți. în schimb 
partenerul de viață e într-o 
formă excelentă și vă 
influențează și pe dv.

Z> CAPRICORN
La serviciu vă bucurați de 

aprecierile colegilor și mai 
ales de ale șefilor. Asta vă 
ajută să vă simțiți foarte

bine.
O VĂRSĂTOR

Dacă primiți toți banii pe 
care-i așteptați, puteți 
pleca la cumpărături. Pe 
lângă cadourile pentru 
alții vă permiteți și pentru 
dv o mică nebunie.

O PEȘTI
O reuniune de familie vă 

preocupă. Cineva la care 
țineți foarte mult are 
nevoie de ajutorul dv dar 
nu îndrăznește să-și 
deschidă sufletul.

Escală la

Cursa București-
Copenhaga a companiei 
Tarom va face, începând cu 
sezonul de iarnă al acestui 
an, în zilele de miercuri, o 
escală la Timișoara, în 
vederea atragerii pasagerilor 
care locuiesc în vestul 
României, informează un 
comunicat al Tarom.

Totodată, zborurile pe 
noua rută internațională 
Bucu re ști-Arad-Treviso 
(Italia) au fost programate în 
zilele de marți, joi și 
duminică.

/ MIERCURI 
.ZKă>25 noiembrie 
W ivri

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/ 
r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Micuța Memol (d.a)
17.30 Medicina pentru toți 
(mag. medical)18.10 
Hollyoaks (s, ep. 151) 18.35 
Stăpânul lumii (d.a) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 349)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.00 
Impact 21.30 Fotbal Meci din 
etapa a V-a a Ligii 
Campionilor -UEFA (d) 23.40 
Jurnalul de noapte 23.55 
Cultura în lume (mag.) 0.25 
Fotbal Meci din etapa a V-a a 
Ligii Campionilor UEFA 
(înreg.)

8.00 Deify și prietenii săi 
9.00 Teleenciclopedia (r) 9.50 
Un cântec pentru fiecare 
10.00 Opinia publică (r)11.00 
Fotbal Avancronica etapei a 
V-a a Ligii Campionilor-UEFA
11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă... (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r)14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 
Deify și prietenii săi (d.a) 
16.00 Țiganca (s,e p. 51)
16.55 Handbal masculin: 
România-Franța (d) 18.35 
Fotbal: Spartak Moscova - 
Sturm Graz (d) 20.35 Opera 
Mundi: „Aida” 21.00 Pentru 
dv., doamnă! 22.00 Harry și 
Tonto (dramă SUA 1974)

ANIENAI
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s, ep. 93) 11.20 O umbră de 
îndoială (f/r) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 120) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 127) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 44) 18.00 
Decepții (s, ep. 99) 19.00 
Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Rechinii de 
oțel(f.a. SUA 1996) 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Prezentul simplu 0.30 
Vedete în papuci '

PRO IV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s) 11.15 Aventurile lui 
Nancy Drew (s) 11.45
Pensacola - Forța de elită (s/ 
r) 12.30 Fiica oceanului (s)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Good Family (co. SUA ’89) 
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 

^Tânăr și neliniștit (s) 16.00

Nano (s,e p. 170) 17.00\ 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet 
de femeie (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei cu Florin Călinescu
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Moll Flanders (dramă SUA/ 
Irlanda ’96) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Nebun după tine 
(s, ep. 12)23.00 Știrile PRO 
TV/Profit •

AGASA
7.00 Seriale (r) 8.30 Te 

iubesc (s/r) 9.00 Sărmana 
Maria (s/r) 9.30 Dragostea 
nu moare (s/r) 10.00 
Vânătoarea de vulpi (f/r)
11.50 Aventurile lui
Sherlock Holmes (s/r) 
12.35 Verdict: crimă! (s/r) 
13.15 D.a/r 13.45 Dragoste 
și putere (s/r) 14.45
Misterioasa doamnă (s/r)
15.30 Te iubesc (s) 16.00 
Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Din 
toată inima (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 
Sărmana Maria (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 232) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Haiducii lui 
Șaptecai (f.a. România ’70)

PRIMA IV
7.00 Prima oră (mag.) 

10.00 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 11.00 1999 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/ 
r) 15.00 Știri 15.05 Echipa 
de fotbal (d.a) 15.30 
Apărătorii galaxiei (d.a) 
16.00 Știri 16.10 Pre
tutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 19.00 Călătorii în 
lumi paralele (s) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 Un 
alt început (s) 21.30 
Atingerea îngerilor (s, ep. 
49) 22.30 Știri

PRO IV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 09.10-10.00 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

AMTENAVDEVA
10.00-10.15 Știri locale (r) 

10.15-16.30 Antena 1 
București 16.30-17.00 
Interviul săptămânii 17.00-
17.50 Antena 1 București 
17.50-18.00 Știri locale 
18.00-24.00 Antena 1 
București

________________________/
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Al CONECTARE GRATUITA
$1 ABONAMENT GRATUIT PE TREI LUNI. 
IN PLUS, TELEFONUL SRICSSON GA628*
ARE ACUM UN PREȚ EXTREM DE ATRĂGĂTOR 
- 149$***  ■ $1 PRIMEȘTI LA EL PATRU FETE 

''DIFERIT COLORATE.
TOTUL NUMAI PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE. 
A SOSIT TIMPUL SĂ TE CONECTEZI SI TU.

CONNEXI
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Și țăranii sunt»<< la pământ
Știam că în comuna Bariu 

sunt oameni harnici și gospo
dari. Cu pământ, cu animale, 
unii cu servicii la oraș, în 
Orăștie. Ăștia sunt mai puțini 
acum. S-au tot redus locurile de 
muncă în fabrici. Și animalele 
sunt ceva mai puține, în schimb 
a crescut numărul tractoarelor. 
Și cu asta ce folos?

Aveam să aflu răspuns la 
întrebare chiar într-una dintre 
familiile cele mai înstărite din 
comună, cea a lui Petru Ștefănie, 
căreia i-am călcat de curând 
pragul, la recomandarea primă
riței Rodica Moța. "Sunt oameni 
dinamici, întreprinzători, și-au 
făcut și un "sereleu", și-au cum
părat utilaje agricole, s-au adap
tat la economia de piață”, ne 
spunea dna Rodica Moța.

- Da, am crezut că vom face 
ceva, așa cum promiteau guver
nanții, mărturisește dna Frusinica 
Ștefănie. Am avut noi ceva bani, 
am vândut o "Dacie" și un "Aro”, 
am mai luat de la bancă și ne-am 
cumpărat un tractor mare, o com
bină; apoi alt împrumut pentru un 
tractor mic, am luat și o semănă
toare, așa că acum avem aproape 
toată gama de mașini agricole. 
Chiar și un camion. Dar le avem 
degeaba. Pentru cele 10 hectare 
de pământ pe care le deținem în 
posesie nu merită asemenea chel
tuială.

Sub un șopron, în curtea casei, 
utilajele, noi, deloc obosite, stau într- 
o perfectă aliniere. Așteaptă co
menzi. De unde? Oamenii au bani 
din ce în ce mai puțini. își lucrează 
pământul care cum pot. Sau nu-l 
mai lucrează. Iar SC "Petro Agro 
Prest" SRL Beriu, a familiei Ște
fănie, șomează. "Nu merită, die, să 
mai faci azi agricultură, subliniază 
cu amărăciune mezinul familiei,

If ==..—---- ■ • =
De ce mor angrourile “lui 

Ceaușescu”?

S. C. "Retezatul" 
Deva

Societatea comercială "Rete
zatul" din Deva are o experiență 
de zeci de ani în activitatea de co
merț angro și cu amănuntul de 
produse alimentare. Este posibil ca 
denumirea actuală a firmei să nu 
aibă o rezonanță prea mare, însă 
cu certitudine sigla purtată de “în
treprindere" până la 1989 nu poate 
fi încă uitată. Cine n-a auzit de 
I.C.R.A., uriașa anticameră unde 
așteptau, în epocă, mereu insufi- 

.... nuastru alimente înaintea 
distribuirii lor, planificate, în maga
zinele comerțului socialist de stat.

Astăzi, fostul "angro al lui 
Ceaușescu” a devenit un fel de 
hotel al afacerilor 
de comerț care îi 
găzduiește, contra 
cost, pe distribuito
rii produselor unor 
mari fabricanți mondiali recu- 
noscuți. Din cele declarate de dl 
ec. Alexandru Niculescu, direc
torul Societății comerciale 
"Retezatul" Deva, a reieșit că, în 
prezent, volumul fizic al des
facerii firmei reprezintă cca. 10 la 
sută din ce a fost în urmă cu opt 
ani. "Retezatul” a rămas fidelă 
desfacerii angro a mărfurilor 
alimentare de bază din gama 
produselor făinoase, prepa
ratelor din carne, legume-fructe, 
băuturi, ulei, sare și mirodenii. 
Unul din subiectele abordate cu 
dl Niculescu a vizat cauzele care 
generează declinul unor activități 
de comerț "moștenite" la 1989.

Una din cauzele declinului 
acestor firme de comerț rezidă 
chiar în supradimensionarea lor 
față de cerințele pieței aflate într- 
un prelungit recul. De exemplu, 
în 1990 "Retezatul" desfăcea 90 
de tone de produse specifice 
sărbătorilor de iarnă. în acest an 
este preconizată o vânzare de 
maximum 1,5 tone.

în ciuda reculului pieței, firma 
a început să se "recalibreze" 

Alin Ștefănie. Cum vedeți, noi am 
depus mari eforturi să cumpărăm 
utilaje, am înjghebat și un "sereleu" 
ca să fim în legalitate, să putem 
munci să câștigăm și să trăim patru 
oameni: mama, tata - pensionar 
acum, fratele Dorin - inginer me
canic de patru ani, dar n-a lucraf 
decât aici, acasă, și eu, care am 
renunțat la serviciul de la stația de 
apă pentru a fi alături de familie. 
Avem pământul nostru, am mai luat 
ceva în arendă de la niște rude care 
nu-l puteau lucra, însă nu-i nici o 
scofală. Nu ai cui vinde produsele, 
prețurile sunt mici, banii la oameni 
sunt puțini, încât lucrăm în pierdere. 
Statul nu-l ajută cu nimic pe țăranul 
român. Cum am văzut în Belgia, în 
Germania, unde am fost în vizită la 
niște prieteni."

Le înțeleg deznădejdea. Agri
cultura este și ea pe butuci, ca 
utilajele familiei Ștefănie. Are cinci 
tone de grâu, însă nu-i dispusă 
să-l dea statului cu 700 de lei/kilo- 

Alin Ștefănie probează calitatea și... inutilitatea modernelor utilaje agricole din dotarea 
familiei sale

Statul american subvenționează 
agricultura

abia în ultimul an. S-a copt, ca 
peste tot, extrem de greu ideea 
că este inevitabilă restructurarea. 
Cca. 120 dintre angajați au fost 
disponibilizați cu Ordonanța 9. 
Sunt de asemenea scoase la 
vânzare active care de opt ani 
nu mai aduc nici un venit. Aceste 
ajustări duc la o reducere a chel
tuielilor societății și la încasarea 
unor venituri apreciate undeva pe 
la un miliard de lei. Cu toate aces
tea, situația financiară a unității nu 
permite evitarea zonei pierderilor. 
"Retezatul" are restanțe de plată 
la Fondul Asigurărilor de Sănă
tate și a TVA de cca. 300 de 

milioane de lei. 
Chiar dacă, 
conjunctural, ne 
spune dl Niculescu, 
s-ar putea câștiga 

bani prin aprovizionarea unor 
produse vandabile la prețuri avan
tajoase, lipsa de resurse nu per
mite consolidarea unor stocuri 
acoperitoare pentru cerere. Nici 
diminuarea în continuare a acti
vității nu este, în opinia interlo
cutorului, o soluție. "Reducerea 
activității nu înseamnă o ame
liorare a performanțelor econo
mice. în cazul nostru, pierderile 
societății vor crește proporțional 
cu reducerea desfacerii. Actualul 
vctlum al vânzărilor este deja o 
limită inferioară în acoperirea 
cheltuielor constante cu perso
nalul și taxele pe terenurile și 
clădirile firmei".

Chiar dacă momentul actual 
este potrivnic unei activități 
angro de mare anvergură, cei 
peste 20.000 de mp spații de 
depozitare, cât are "Retezatul" 
în județul Hunedoara, reprezintă 
un patrimoniu atractiv la priva
tizare, fiind o bază solidă în sus
ținerea unei activități de comerț 
angro într-o economie în ofen
sivă, cum se speră că va fi la 
noi cândva. 

gram cât i se oferă. Un calcul 
simplu pe care-l face Alin arată 
că dacă vinde grâul chiar și cu 
800 de lei kilogramul ar ieși în pier
dere, raportat la costul lucrărilor 
agricole la hectar, de peste 3 mili
oane de lei, și la producțiile reali
zate, de numai 2000 de kilograme 
la hectar. Au făcut ceva treabă cu 
grâul elită pentru sămânță pe care 
l-au putut vinde cu 1200 de lei 
kilogramul. Au dat vreo 16 tone.

Dar pentru la anul n-au mai 
semănat 10 hectare de grâu, cât au 
avut în acest an, ci numai 7 hectare. 
Aproape tot satul a semănat mai 
puțin grâu pentru 1999. Dacă statul 
vrea să ia recolta pe gratis...

- Se vorbește de reformă în 
agricultură. Oare asta să fie? Să 
muncești pe degeaba? Se întrea
bă cu indignare Frusinica Ștefă
nie. Avem grâu, porumb, cartofi. 
La cartofi am făcut 30 de tone la 
hectar. Producție foarte bună. Am 
avut două hectare. Dar nu vindem

r

Pentru fermieri, statul ame-
■ rican acordă în acest an un aju- 
| tor de șapte miliarde de dolari,
■ din care un miliard pentru redu-
■ cerile de taxe, 1,5 miliarde pen- 
| tru pierderile dezastruoase - 
I cele mai mari din ultimii 10 ani -, 
1 200 de milioane pentru hrana 
| animalelor și în jur de 200 de 
i milioane pentru asistență a pro- 
* ducătorilor de lapte.

Risipa ca izvor ai 
austerității

De vreo 50 de ani încoa
ce, România n-a fost nici
odată altceva decât un El Do
rado al risipei. Fie că a fost 
comunism, fie că este tran
ziție am rămas statornici ri
sipitori de resurse în eco
nomie. Există totuși o nu
anță de diferențiere. Dacă 
înainte de ’89 risipa era poli
tică de stat, fiind “condiția" 
de neevitat a funcționării 
unor aberante forme eco
nomice, astăzi sursa risipei 
este frica politicienilor de a 
asana sectoarele econo
miei românești moștenite și 
falimentare.

Se cheltuiesc, în totală 
desconsiderare față de 
principiile economiei de pia
ță șl a profitului, sume as
tronomice pentru păstrarea 
în "moarte clinică” a unor 
uzine sau patrimonii ale sta
tului pe care ineficlența cra
să le-a condamnat demult.

Ultimul exemplu de 
acest gen l-am întâlnit la 
societatea comercială “Ben- 
tocalcar” Deva, firmă 
având, dacă mai e cazul să o 
spunem, capital majoritar 

mai nimic din toată recolta. Nici 
grâu, nici porumb, nici cartofi. 
Ne-o distrug șoarecii și 
șobolanii.

- Și ce speranțe aveți? - i- 
am întrebat pe cei doi interlo
cutori (tatăl și băiatul cel mare, 
Dorin, erau plecați cu treburi).

- Să ne ajute statul măcar 
prin cumpărarea recoltei la un 
preț corespunzător, să putem 
câștiga și noi ceva, nu să lu
crăm în pierdere, răspunde dna 
Frusinica. Dar nu ca acum cu 
cupoanele agricole. Că ni le-a 
dat, dar a oprit cumpărarea de 
motorină cu ele, apoi, după ce s- 
a scumpit motorina, a fost voie 
să cumpărăm. Decât așa ajutor 
mai bine lipsă.

- Eu nu văd nici o speranță. 
Doar să ne vindem utilajele și să 
ne apucăm de altceva, comple
tează Alin. Dar cine le mai cum
pără? Suntem la pământ, die (la 
propriu și la figurat - n.n.).

Două milioane de fermieri . 
au primit de_curând 2,8 mili- ■ 
arde de dolari drept compen- | 
sație pentru prețurile mici din ■ 
1998 la cereale. Grație aces- ■ 
tor ajutoare, multe familii de | 
fermieri își planifică acum re- ■ 
colta din primăvara anului * 
viitor. I

Americanii nu dau cupoane, ■ 
ei dau dolari.

de stat. Societatea are în 
patrimoniu o exploatare mi
nieră care încă din 1987(în 
plină epocă de hei-rup eco
nomic) a fost considerată 
nerentabilă. La mai bine de 
zece ani de la acel moment, 
exploatarea de la Ohaba-Po- 
nor stoarce în continuare 
bani grei pentru “conser
varea” ei. “Bentocalcar” plă
tește anual peste 100 de mi
lioane de lei, fără rost. 
Acești bani sunt cheltuielile 
firmei pentru întreținerea, 
consolidarea și, culmea- 
culmilor, paza obiectivului.

Exemplul dat reprezintă, 
față de situația generală, o 
picătură într-un ocean. 
Anual se risipesc în Româ
nia sute șl mii de miliarde 
de lei pentru activități care 
nu aduc nici un profit. N-am 
reușit în opt ani să ne fa
cem curățenie în ogradă șl 
ne cramponăm în continua
re de “marile cuceriri” de 
parcă societatea româneas
că a dat totul până la 1989 și 
sleită acum nu mal are re
sursele de a schimba răul în 
bine.

Privatizare cu... mandâ 
în turism

Cu câtva timp în urmă, fiind 
numit în funcția de ministru al 
turismului, Sorin Frunzăverde a 
făcut o evaluare extrem de cri
tică a domeniului, comparat cu 
cel din țări europene mai înde
părtate sau mai apropiate de 
România. Ca urmare, el a pro
pus măsuri ferme de privati
zare a turismului românesc, 
alăturându-se colegilor de par
tid de la industrie și comerț și 
de la transporturi - respectiv 
Radu Berceanu și Traian 
Băsescu - pe linia reformei.

COMENTARIUL PAC/NN
Demersurile sale insistente 

au avut un prim succes. In urmă 
cu ceva mai puțin de o lună de 
zile, mai exact în data de 29 oc
tombrie a.c., Guvernul a adoptat o 
Ordonanță de Urgență privind 
privatizarea societăților comer
ciale din turism. Documentul pre
vede transferarea competențelor 
de pregătire și desfășurare a pri
vatizării în acest sector important 
al economiei naționale de la Fon
dul Proprietății de Stat la Minis
terul Turismului.

Hotărârea a produs reacții 
contradictorii. "Este o încălcare a 
Legii nr. 31/1991 privind socie
tățile comerciale și alte legi ale 
privatizării", a considerat noul 
președinte al FPS, Radu Sârbu. 
"FPS este în subordinea 
Guvernului și trebuie să aplice 
hotărârile acestuia”, a replicat 
prompt Sorin Frunzăverde. Și a 
rămas așa, cum a zis Executivul, 
spre dezamăgirea celor de la 
FPS, care au supt ani buni din 
privatizare. Ordonanța stabilește 
cadrul juridic pentru vânzarea 
acțiunilor emise de societățile de 
turism deținute de stat, precum și 
pentru vânzarea activelor apar
ținând societăților comerciale de 
turism la care statul este acțio
nar, stipulează atribuțiile privați-

SECRETELE UNEI 
FIRME PROSPERE

Societatea comercială "HD 
Stil Harabagiu" SNC din Hune
doara produce din anul 1992 
mobilier la comandă. Nota ca
racteristică a acestei firme s-a 
definit în 1994 de câhd întreg 
materialul pus în operă precum 
și tehnologia cu care se lucrea
ză sunt provenite din import. So
cietatea lucrează în colaborare 
cu doi parteneri austrieci care îi 
furnizează palul melaminat și 
accesoriile necesare producției. 
Oferta conține sute de modele 
de pal și de accesorii care vin 
să satisfacă gusturi dintre cele 
mai diverse. Se poate executa, 
la comandă, orice tip de mobilier.

Societatea, în ciuda trendului 
economic general negativ, reu
șește să aibă rezultate dintre 
cele mai bune. "Secretele" dez
voltării firmei, ne spune dna Ha
rabagiu, asociat și contabil șef al 
SNC-ului, sunt de fapt efectele 
pe care le generează o bună or
ganizare a activității. “Stil Hara
bagiu" urmărește cu obstinație 
onorarea la termenele planificate 
a comenzilor, cu transportul și 
montarea mobilei la beneficiar. 
Numărul clienților a crescut de la 
un an la altul, lucru oglindit în cifra 
de afaceri a firmei. Dacă în 1996 
aceasta se ridica la 379 milioane 
de lei, pentru acest an este pre
conizată depășirea valorii de 3 
miliarde de lei. Proporțional cu 
cifra de afaceri a crescut și nu
mărul de clienti, mobila unicat

-------  

zării în domeniu ale Departa
mentului derivat din Ministerul 
Privatizării și ale ministerului de 
specialitate - al Turismului.

Profitând de ocazia ce li s-a 
oferit, o șleahtă de afaceriști din 
turismul Litoralului s-au și grăbit 
să privatizeze în stil propriu. Ast
fel, cea mai prosperă societate de 
turism de pe litoralul Mării Negre 
- SC "NEPTUN-OLIMP" SA - a 
încheiat contracte de asociere în 
vederea privatizării cu nu mai 
puțin de 102 firme private, multe 
dintre ele neavând nimic în comun 

cu turismul, iar șefii unora fiind 
persoane galonate în Constanța și 
la Centru, apropiați ai directorului 
societății cu pricina, Dumitru Filip.

Speriați de perspectiva arun
cării în stradă și convinși de mur
dăria afacerii, salariații celor 102 
active care au fost scoase la me
zat au declanșat o amplă mani
festare de protest, cerând FPS să 
intervină urgent și să oprească 
șirul potlogăriilor puse la cale. 
Societatea de Investiții Financiare 
Transilvania, care deține peste 43 
la sută din acțiunile SC “NEP
TUN-OLIMP" SA și care nu a fost 
înștiințată de încheierea acestei 
afaceri, consideră deciziile luate 
de conducerea societății drept 
nule și neavenite, iar președintele 
FPS, Radu Sârbu, a trimis la fața 
locului o comisie de control. 
Aceasta a depistat ilegalitățile, iar 
conducerea FPS a luat măsuri 
drastice împotriva celor vinovați.

Turismul este un domeniu 
extrem de tentant pentru priva
tizare. Iar județul Hunedoara are 
un patrimoniu bogat din'acest 
punct de vedere. Atenție pe mâi
nile cui ajunge! Și mai ales în ce 
mod. Că întortocheate mai sunt 
căile Domnului. în turism - pote
cile, mai mult sau mai puțin 
marcate.

produsă la “Stil Harabagiu" fiind 
prezentă în sediile societății de 
asigurări “Unita", în sediile BCR 
din localitățile Blaj și Brad, pre
cum și în mai multe edificii apar
ținând de ROMTELECOM. Din to
talul comenzilor, doar 5 procente 
sunt lansate de persoane fizice, 
reculul puterii de cumpărare a 
populației făcându-se simțit din 
plin.

Societatea are o producție 
de până la 400 de milioane de lei 
lunar lucrându-se când e cazul 
și pe trei schimburi. Din păcate, 
firma nu poate evita tarele eco
nomiei de tranziție. Creanțele 
societății se ridică la peste 500 
de milioane de lei.

Visul întreprinzătorilor, care 
deja prinde contur la Hunedoara, 
este construirea unei “făbricuțe" 
proprii de mobilă. Există achi
ziționată o suprafață de teren 
corespunzătoare, firma având 
două variante de a ridica halele 
de producție. Una presupune 
construcția clasică, iar cealaltă 
vizează achiziționarea, de-a 
gata, a incintelor construite pe 
principiul atât de comun în SUA 
al caselor “pe roți”. Pentru 
această din urmă soluție deja a 
fost contactat producătorul unor 
astfel de incinte pentru obține
rea unui posibil preț. Se apre
ciază că această variantă de a 
construi fabrica este cu mult 
mai avantajoasă material decât 
varianta clasică de construcție.

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

Foto: Traian MÂNU
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TINERII - MESERIAȘI CU ÎNALTA 
CALIFICARE

De multă vreme n-am mai au
zit sintagma/'Meseria e brățară 
de aur". Vremurile prin care tre
cem ne "învață” cu denumiri noi, 
cu îndeletniciri mai...comerciale. 
Și, totuși, cât de bucuroși, cât de 
mulțumiți suntem când o defec
țiune la o instalație sanitară din 
apartament este remediată cu 
pricepere de către meseriași sau 
când o lucrare de dulgherie, de 
zugrăvire ne dă adevărată sa
tisfacție.

intr-o unitate de învățământ 
din Deva sunt formați asemenea 
meseriași. Este Grupul Școlar 
Industrial de Construcții-Montaj 
care, de multe decenii, pregă
tește “calfe și zidari". Și încă din 
școală copiii își afirmă îndemâ
narea într-o meserie sau alta. La 
concursurile (locale, județene 
sau naționale) pe meserii ei își

FESTIVALUL
ADOLESCENTEI
Cei care sunt sau încă se 

simt la vârsta adolescenței se 
vor putea întâlni la începutul 
lunii viitoare (perioada 1-6 de
cembrie), în orașul de pe malul 
Cibinului, la FESTIVALUL ADO
LESCENȚEI. Super-invitații celei 
de-a șaptea ediții, găzduite de 
Sibiu, sunt componenții celebrei 
trupe dance olandezo-belgiană 
2 UNLIMITED. Ei vor concerta, 
pentru prima dată în România, în 
cea de-a cincea zi a festiva
lului, în cadrul unei acțiuni pro- 
moționale organizată la noi în 
țară de Casa de discuri Roton

COPIII
BUCUREȘTENILOR 

AU UN NOU HOBBY - 
VOPSITUL 

MAIDANEZILOR 
Cea mai nouă "trăsnaie" a 

copiilor din unele cartiere bucu- 
reștene este nici mai mult nici 
mai puțin decât vopsitul câinilor 
vagabonzi. în unele zone pre
cum Brâncoveanu, Sudului, Ti
neretului și chiar în Piața Unirii 
pot fi văzuți o sumedenie de 
câini vopsiți pe față și pe blană, 
spre deliciul trecătorilor. Haitele 
de maidanezi seamănă acum 
mai degrabă cu triburile de indi
eni decât cu niște biete 
animale. (A.N.) • 

afirmă buna pregătire. Este ade
vărat că și instructorul este dor
nic, interesat ca ucenicul să 
crească sub ochii săi în meserie.

La ultima întrecere națională a 
concursului pe meserii elevii Gru
pului Școlar Industrial de Con
strucții Montaj Deva au completat 
cu noi diplome panoplia succe
selor obținute de-a lungul anilor 
de către colegii mai mari. Balăsz 
Domokos, pregătit în profilul con
strucții structuri, de profesorii ing. 
Elisabeta Cazan și maistrul Ghe- 
orghe Călescu - a ocupat, în între
cerea pe țară, locul al treilea. Co
legii lui, loan Prială (care sub în
drumarea maistrului sing. Vasile 
Marc și a prof. Marioara Lupu a 
dat măsura priceperii și îndemâ
nării la profilul construcții-finisori) 
și Mircea Todea, pregătit la profilul 
instalații în construcții de ing. Florin 

SIMPLY RED fW

Feier și maistrul Petru Gavrilă, s: 
au reîntors în școală, tot pe locuri 
onorabile, din întrecerea pe țară 
a brățării de aur. O brățară care i- 
a adus absolventului Călin Maco- 
vei o adevărată izbândă. Sub 
îndrumarea ing. Elisabeta Cazan 
și maistrului Gh. Călescu el s-a 
pregătit cu interes și dragoste la 
profilul construcții structuri, iar la 
olimpiada pe meserii, obținând 
locul II pe țară, i s-a acordat și o 
bursă pentru Germania unde, 
timp de șase luni, a dobândit noi 
cunoștințe adăugând carate bră
țării de aur.

într-o școală deveană de tra
diție sunt pregătiți meseriași de 
înaltă calificare care - așa cum 
mărturisea dna ing. Mihaela Teodor 
- dau adevărate cărți de vizită 
acestui lăcaș de învățământ.

Lucia LICIU

Așa cum precizam în cadrul 
paginii anterioare "ClubT", exa
menul de bacalaureat de la sfâr
șitul acestui an școlar va fi sus
ținut, în mod excepțional, la șase 
probe.

Potrivit noului grafic, exa
menul va începe cu proba de 
limba și literatura română-oral, ce 
va fi susținută în zilele de 26-27 
iunie 1999; limba și literatura ma
ternă -oral, pe 28 și 29 iunie; lim
ba modernă-oral, 
pe 30 iunie și 1 iu
lie; limba și literatura 
română -scris, pe 2 
iulie; limba și litera
tura maternă-scris, 
pe 3 iulie; matema
tica sau una dintre 
disciplinele de profil - 4 iulie; 
istoria românilor-scris - 5 iulie, iar 
pe 6 iulie disciplina la alegere- 
scris. Afișarea rezultatelor va fi 
făcută pe data de 8 iulie. 
Depunerea contestațiilor la 
comisia din liceu va avea loc pe 
9 iulie, rezolvarea lor la comisia 
județeană făcându-se între 11-
13 iulie, iar afișarea rezultatelor 
în urma contestațiilor - pe data de
14 iulie 1999.

Potrivit ultimelor precizări ale 
Direcției Generale a învățămân
tului Preuniversitar, elevii vor 
susține obligatoriu, indiferent de 
profilul urmat, limba și literatura 
română - scris și oral, Istoria 
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Dacă sunteți un împătimit al 
tranzacțiilor bursiere și doriți să 
fiți, măcar pentru câteva minute, 
în pielea unuia dintre actorii de 
pe Wall Street, însă nu aveți posi
bilitatea de a ajunge în "ring”, a- 
tunci vă stă la dispoziție 
Internetul. Odată intrat în rețea 
puteți urmări jocurile bursiere 
chiar de la biroul dumnea
voastră sau instalat confortabil 
în fotoliul de acasă. în orice sis
tem bursier din lume, tehno
logiile informaționale reprezintă 
elemente definitorii ale bunei 
funcționări. Marile burse au fost 
de multă vreme complet infor
matizate, beneficiind de site-uri 
extrem de stufoase, bogate în 
informații dintre cele mai diverse, 
atingând practic toate domeniile 
economice.

Bursa de Valori București s- 
a înființat de mai bine de doi ani și 
jumătate, iar piața extrabursieră 
RASDAQ este și ea operațională 
de doi ani. Spre lauda celor care 
conduc respectivele instituții, a 
fost sesizată importanța extrem 

bile de mare circulație interna
țională studiate în liceu - oral. Tot 
cu caracter obligatoriu este proba 
la limba și literatura maternă - 
scris și oral - pentru elevii care 
au studiat într-o limbă a minori
tăților naționale.

Pentru profilurile real - spe
cialitățile matematică - fizică, infor
matică, metrologie, economic, pe
dagogic, industrial, agricol, silvic, 
agronom, militar - elevii vor sus

Precizări ale
Direcției Generale a învățământului 

Preuniversitar din MEN

ține obligatoriu, în scris, proba de 
matematică. La profilul real - spe
cializările chimie-biologie și fizică- 
chimie, proba scrisă, elevii pot 
alege între matematică, fizică, 
chimie sau biologiei

La profilul teoretic umanist, 
specializările: filologie, limbi mo
derne, limbi clasice, istorie-științe 
sociale, probă scrisă, elevii pot 
alege între matematică, o limbă 
modernă, limba latină, literatura 
universală, istoria universală, logi
că, psihologie, sociologie, eco
nomie sau filosofie.

Pentru profilul teologic-proba 
scrisă, elevii pot alege între mate
matică sau specialitatea teologică; 
la profilul de artă, proba scrisă, 

de mare a apariției pe Internet. A- 
ceste site-uri au fost create spre 
a oferi informații despre tranzac
țiile ultimei zile, piața românească 
de capital devenind în acest fel 
accesibilă oricărui om de pe pla

r rcteoctiife
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(kcrsixra sa 
tow și ck acasă

netă. Au fost tăcuți câțiva pași, 
cei drept destul de timizi, minusul 
cel mai mare al site-urilor respec
tive fiind ritmul lent de reactua
lizare a datelor.

Pentru a perfecta o tranzacție 
on-line nu trebuie decât să urmăriți 
pe computerul personal evoluția 
prețului acțiunilor unei companii 
care vă interesează, să luați legă
tura cu brokerul dumneavoastră și 
să dați comanda de a vinde sau 

elevii vor alege între matematică, 
istoria artelor, istoria muzicii sau 
istoria baletului. La profilul sportiv, 
elevii vor opta între matematică 
sau proba teoretică de pregătire 
sportivă.

Ultima probă este una la ale
gere, astfel încât, pentru toate pro
filurile, elevii pot opta pentru ma
tematică, fizică, chimie, biologie, 
geografie, istoria universală, logică, 
psihologie, sociologie, economie, 

filosofie sau o limbă 
modernă, cu condiția ca 
proba aleasă să fie di
ferită de cele susținute 
anterior. Pe lângă aces
tea, elevii de >a profilul 
teoretic umanist mai pot 
alege limba latină sau 

literatura universală, cei de la pro
filul economic - organizarea acti
vității în unitățile economice; pentru 
profilul informatică - informatica; 
pentru profilul pedagogic - pe
dagogie preșcolară și școlară și 
elemente de psihologia copilului; 
pentru profilul artistic - arte plas
tice, estetică , istoria artelor, istoria 
muzicii, istoria baletului; pentru 
profilul tehnic - discipline tehnice, 
pentru profilul teologic - disciplinele 
de specialitate teologică, iar pentru 
profilul sportiv -proba teoretică de 
pregătire sportivă.

Ultima probă pentru absol
venții claselor de artă sau cu 
profil sportiv poate fi una prac
tică. (Mediafax) 

cumpăra acțiuni. La RASDAQ e- 
xistă două servicii la distanță, pri
mul constând în afișarea în timp 
real a cotațiilor unei societăți alese 
de utilizator, iar al doilea este unul 
profesional. Acesta din urmă se 

bazează pe un program pe 
care clientul ( în special so
cietățile de valori mobiliare și 
brokerii) și-l instalează pe 
computer, având în acest fel 
acces la sistemul central al 
pieței. în acest caz informațiile 
sunt foarte detaliate, serviciul 
având o taxă lunară de 500 de 
dolari. Din păcate, Bursa de 
Valori București nu se ridică la 

aceleași standarde, ea nedis- 
punând de un sistem accesibil 
prin World Wide Web. Nu există 
încă posibilitatea de a viziona o 
tranzacție în timp real ( adică 
exact în momentul în care ea se 
efectuează ).

Cele două site-uri sunt http:// 
www.rasd.ro și http://www.bse.ro. 
Așadar, tranzacții cât mai pro
fitabile!

Andrei N/STOR
în lunile februarie-martie 

1992 grupul Simply Red are un 
masiv turneu în Germania. Un 
nou extras pe single din albumul 
Stars intitulat Thrill Me / When 
You’ve Got A Friend a atins locul 
36 în UK (9.05.1992).

La 4 iulie 1992 pe Munger- 
sdorfer Stadion din Koln Simply 
Red a avut un concert extraor
dinar în fața a 60.000 de spec
tatori. Singlelul Your Mirror / Sad 
Old Red / She's Got It Bad a a- 
țins locul 17 in UK la 20 iulie 1992. 
în luna august grupul are un 
show de peste două ore pe cele
brul stadion Wembley prilej cu 
care interpretează și noul single 
Wonderland.

în luna octombrie apare ca
seta video A Starry Night With 
Simply Red (WEA) filmată cu o- 
cazia concertului de la Hamburg. 
La 16 noiembrie 1992 piesa Lady 
Godiva's Room a atins locul 11, în 
UK. Această piesă prefațează 
EP-ul "Montreux" înregistrat cu 
ocazia festivalului de jazz de la 
Montreux, un disc pe care 
figurează piesele: Drowning In 
My Own Tears / Granma's 

Hands / Lady Godiva's Room și 
Love For Sale. La sfârșitul lui 
1992 revista britanică NME a de
clarat pentru al doilea an con
secutiv albumul anului pe Stars.

în luna februarie 1993 la fes
tivitatea de decernare a Brits A- 
wards, Simply Red câștigă din 
nou două categorii: cel mai bun 
solist tMick Hucknall) și cel mai 
bun grup britanic. După aceea

MUSIC BOX

Hucknall călătorește cu mașina 
foarte mult între cele trei locuințe 
ale sale din Manchester, Paris și 
Milano cu dorința de a se odihni. 
Deși îi plac femeile și a fost prie
ten cu multe femei celebre (Bri
gitte Nielsen, Steffi Graf), el nu se 
afișează cu ele în public pre
ferând anonimatul decât pozele în 
revistele de scandal.

După aproape doi ani de ab
sență Mick Hucknall și grupul său 
au reintrat în studiouri pentru a 
începe lucrul la un nou album. 

După plecările lui Ward și Gota 
componența grupului devine: 
Hucknall, Mclntyie, Heitor, 
Kirkham și Dee Johnson (back
ground vocals). Realizat cu pro
ducătorul Stewart Levine și ingi
nerii de sunet Roland Herrington 
și Femi Jiya, noul album intitulat 
"Life" a fost înregistrat la Man
chester, Johannesburg și Londra. 
Hucknall a fost ajutat de com
pozitorii Sly & Robbie și Bootsy 
Collins.

Life a intrat direct pe locul 1 în 
UK (17.10.1995) atingând statutul 
de triplu platină în doar trei săptă
mâni în timp ce în Billboard albumul 
a figurat pe un modest loc 75 
(18.11.1995). Albumul demonstrea
ză că Simply Red are mai mult 
succes în Anglia decât în Ame
rica, fiind No. 1 în toate topurile din 
Europa, îa fel ca și singlelul 
promotional Fairground (No. 1 în 
UK la 25.09.1995). Această piesă 
este o mare reușită a lui Hucknall în 
care se combină ritmuri house și 
jungle cu un vechi hit al lui Sergio 
Mendez. ( va urma )

Horia SEBEȘAN

BaiupiiQF
Sub genericul "Balul Balu

rilor" mâine, 26 noiembrie, la 
Sala Sporturilor va avea loc 
spectacolul concurs al pere
chilor de Miss & Mister Bo

boc de la toate liceele din 
Deva. Organizat în premieră de 
colegii noștri de la Radio Deva, 
spectacolul va cuprinde câ- 
teva probe surpriză pentru 

concursurile de miss & mister 
boboc. Invitați speciali în ca
drul spectacolului vor fi mem
brii formațiilor Double D și 
B.U.G. Mafia (C.M.)

http://www.rasd.ro
http://www.bse.ro
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• Vând teren intravilan 
1500 mp, zona depozitelor, 
garaj ultracentral 16 mp, 
chioșc alimentație publică în 
funcțiune, vad excepțional, 
autofurgonetă Renault Trafic, 
an fabricație 1988, înmatri
culată, toate în Deva. Tel. 
094/561810,212057,218308 
(4900)

• Vând casă, curte, anexe. 
Săliște, Băița, nr. 132, tel. 145 
(4876)

• Vând apartament 3 ca
mere, Simeria. Tei. 092 
489343 (4885)

• Vând casă, grajd, anexe, 
grădină, Lăpugiu de Jos. In
formații în Roșcani, 133 (4895)

• Vând apartament 2 ca
mere, Minerului. Deva, tel. 
622988 (4894)

• Vând apartament 2 ca
mere, Gojdu, bl.O.3, sc.1,ap.4. 
Tel. 665114 (4890)

• Vând apartament 2 ca
mere, Simeria, Piața Unirii, 
bl.20. Tel. 262039 (4892)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, Dacia, Al.Roma
nilor, bl.18, ap.37. Tel. 659166 
(4893)

• Vând casă cu spațiu co
mercial amenajat, grădină, sat 
Vinerea, str. Tractoristului, 
nr.52. Informații tel. 648165 
(3593)

• Vând casă, curte și grădină, 
Geoagiu, str. Teilor, nr. 41 (3594)

• Vând camion DAC, 6 tone. 
Tel. 241578, Orăștie (4836)

• Vând IFA și ARO. Tel. 
212100 (4864)

• Vând camionetă 3,7 t, 
perfectă stare, carte identitate. 
Tel. 262445 (4888)

• Vând camionetă Mercedes 
208 D, 1,6, înmatriculată și trac
tor românesc, 34 CP. Deva, tel. 
094/511953,094/515446 (5292)

• Vând autoșa RABA, 18
tone, preț 125 milioane, ne
gociabil sau schimb produse 
Siderurgica, OC Energie. Tel. 
051/146187, 092/208638
(3739)

• Vând tractoare import Ger
mania, funcționabile. Informații 
Hunedoara, str. Buituri, 13. Tel. 
723123 (3736)

• Vând panouri prefabricate 
beton, 11 bucăți. Tel. 261985, 
după ora 15 (4875)

• Vând motor de Opel Kadett 
1,8 GSI și combină muzicală 
Kenwood 3 D, auto revers 2x80 
W. Tel. 092 490282

• Vând convenabil pat pentru 
copil. Tel. 216442. (4900)

• Cumpăr telefoane celulare 
GSM defecte, sparte sau co
date. Tel. 094 859958 (4006)

• Vând mașină preparat 
sifon, cu aparat do îmbuteliat 
și capsat, mașină de făcut 
clătite, copiator Rank Xerox A3- 
A4, mașină de uscat rufe. Infor
mații Devat tel. 094 561810, 
212057, 218308 (4900)

• Vând piese auto Nissan și 
benzină. Informații fam. Geiti 
Veronica, Deva, Al. Streiului, 
bl.85, ap.22 (8855)

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

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

• Viagra, spray contra eja
culării rapide, medicamente 
potență, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând boiler electric, 100 I, 
preț negociabil. Informații la 
tel. 211275, între orele 8-15.

• Cumpărăm semințe de 
dovleac. Tel. 094220841 
(3551)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează gips carton 
structură galvanizată și acce
sorii montaj RIGIPS, vată 
minerală TEL, tâmplărie PVC 
cu geam termopan, spumă 
poliuretanică,silicon pentru 
geam termopan, cărămizi de 
sticlă termoizolante, tavan 
decorativ Donn, cu structură 
de montaj, toate la cele mai 
mici prețuri. Tel. /fax: 054/ 
243557, 092740048. (3595)

• Societate comercială 
vinde centrale termice, calo
rifere din oțel, țeavă XLPE și 
fitinguri. Tel. 092/701072 
(3738)

ÎNCHIRIERI

CEC
Sucursala Județeană Hunedoara-Deva

»

Bd. 22 Decembrie, nr. 90, bl. 26, 
parter, organizează licitație pentru 
achiziționarea și montarea unui 
sistem de televiziune cu circuit 
închis, în data de 10.12.1998, ora 
10,00. Informații suplimentare la 
telefoane 218050,218460 sau 218461, 
int. 132.

TELEVIZOARELE SAMSUNG! 
ALEGEREA IDEALĂ!
Televizorul Samsung cu diagonala 
de 56 cm este singurul din această \ 

gamă care vă oferă raportul real al 

imaginii de televiziune.

Astfel, Imaginea nu 
mai depășește ecranul.
Doar așteptările.

DISTRIBUITORI -vi* * . r-a

• Caut să închiriez spațiu 
comercial în Deva. Tel. 217176 
(4889)

• Solicit garsonieră pentru 
închiriere, zona gării, nemo
bilată, cu telefon, parter (etaj 1). 
Tel. 227971, după ora 16 (4896)

autorizați <ANA ELECTRONIC
QUASAR, DEVA, B-dJ Decebaț Bl. R, parter, tel: OM 222999 
QUASAR, HUNEDOARA,
Mul Dada nr. 37, Bl. 47, parter, tel: 054/723139

OFERTE DE
SERVICII

• Doriți între 1,5-3 milioane lei/ 
lună în buzunar? Sunați azi, start 
imediat. DS Max Canada des
chide noi divizii de marketing în 
România și selecționează 20 
persoane dinamice, serioase 
pentru a le pregăti gratuit în 
această oportunitate. Experiența 
nu este necesară. Dna Paula D. 
Tel. 054/627527 (3878)

• Magazinul Mondo din Hu
nedoara angajează shop 
assistent, vârsta cuprinsă între 
20-35 ani, studii liceu, cunoscător 
de calculatoare, doar băieți. 
Selecția va avea loc pe data de 
26.11.1998, la magazin, bdul 
Dacia, nr. 6 A, la ora 16. (3737)

DIVERSE

• Cer împrumut urgent- lei 
sau valută, cu dobânda băncii. 
Tel. 221359 (4899)

• Alexandru Import Export 
Deva, str. Ulpia,15, oferă en gros 
pachete cadou din orice gamă 
de produse cosmetice. Tel. 
233593, 094 611452 (4007)

PIERDERI

• Pierdut CIV seria 261521 
pe numele Pădureanu loan. 
Se declară nulă. (4004)

• Pierdut certificat nr. 5664/IT 
Eliberat de Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Jud. Hune
doara pentru SC Electroproiect 
SRL Deva. Se declară nul. (4897)

• Pierdut cod fiscal R 
9195623 aparținând SC Alvio 
Dava Impex SRL. Se declară 
nul. (3639)

• Familia îndurerată a celui 
care a fost

DORIN TEODOR COSTA
mulțumește celor care l-au 
condus pe ultimul drum și au 
fost alături de ea în momentele 
dureroase ale prematurei sale 
dispariții. Nu te vom uita nici
odată I (4001)

• Cu adâncă durere Nastasia 
Popovici, soție, anunță trece
rea în neființă a celui care a fost

ION POPOVICI
în vârstă de 70 ani. înmor
mântarea va avea loc azi, 25 
noiembrie, ora 12, la Cimitirul 
din str. M.Eminescu. Dumnezeu 
să te odihnească în pace ! 
(8853)

• Familiș Popovici din Timi
șoara: Țiul, nora și nepoții a- 
nunță cu adâncă durere tre
cerea în neființă, la vârsta de 
70 ani, a iubitului lor

ION POPOVICI
Nu te vom uita niciodată! 

Dumnezeu să te odihnească în 
pace ! (8852)

• Familiile Eftemie Damie și 
Remus din Deva și familia Kiss 
din Mediaș cu adâncă durere 
în suflet anunțăm trecerea în 
neființă a celui care a fost

ION POPOVICI
în vârstă de 70 ani. Nu te vom 
uita niciodată ! Dumnezeu să 
te odihnească în pace ! (8853)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm decesul celui ce a 
fost un bun tată, soț și bunic

IONUȚ VASILE
în vârstă de 76 ani. înmor
mântarea azi, 25.11.1998, ora 
14, la Cimitirul din satul 
Buituri. Familia. (3737)

TllintilTIlI, I.IBVO"
«« iihi i va aiaaii

f Consiliu» de Administrație al SC AVRAM IANCU SA BRAD
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 10 

decembrie 1998. Adunarea va avea loc în sediul restaurantului "Central" Brad, strada 
Republicii, bloc 8, parter, la ora 17. în cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de lege, 
adunarea se reprogramează pentru data de 11.12.1998, la aceeași oră ți în același loc.

La adunare pot participa acționarii existenți la data de 1.12.1998. 
Ordinea de zi a adunării va fi.următoarea:

1 Descărcarea de gestiune a administratorilor și cenzorilor;
2. Numirea noului Consiliu de Administrație;
3. Numirea cenzorilor;
4. Stabilirea garanțiilor pentru administratori și cenzori;
5. Stabilirea indemnizațiilor pentru administratori și cenzori;
6. Modificarea Statutului societății referitor la schimbarea structurii acționariatului;
7. Diverse.

Informații suplimentare la telefon: 054/651826.
' ~ -■ ■ --------- ■ ■■



SC COMCEREAL SA DEVA
Consiliul de Administrație al

SC COMCEREAL DEVA S.A. convoacă 
Adunarea Generală a Acționarilor pe 
data de 03.12.1998, ora 10,00, la sediul 
societății, cu următoarea ordine de zi:

\ 1. Reducerea numărului membrilor Consiliului de 
Administrație;

2. Revocarea Consiliului de Administrație actual;
3. Alegerea noului Consiliu de Administrație;

1 4. Stabilirea remunerațiilor Consiliului de Administrație;
5. Registrul acționarilor;

®'6. Majorarea capitalului social cu valoarea terenului; 

, 7. Organizarea licitației pentru vânzarea mijloacelor fixe;
I 8. Diverse.

în caz de neîntrunlre a cvorumului, adunarea se va ține 
în aceeași dată, la ora 12,00

X

TRENURI ANULATE
•Tr. 591 /592 pe relația BUCUREȘTI - TIMIȘOARA și retur 
•Tr. 621/622 pe relația BUCUREȘTI - DEVA si retur 
•Tr. 352-1 /3S3-2 pe distanța BUCUREȘTI - CONSTANȚA 

și retur
Repunerea în circulație a acestor trenuri va fi 

anunțată în timp util

SC DISTRIGAZ NORD
S.A.TG. MUREȘ

SUCURSALA DEVA
Scoate la licitație în luna 

decembrie mijloace fixe 
casate. Informații zilnic la>
sediul Sucursalei Gaz Deva,

DEPOZITUL EM CROJ "AROMA"
Deva, str. M. Eminescu, nr.48 (blocul fostei fabrici de mobilă) 
Oferă posesorilor de dozatoare TEC și aparate POP CORN: 

►► arome, aspartam, zaharină, acid citric și concentrate 
gata preparate pentru sucuri;

►► porumb, ingrediente și pungi pentru Pop Corn;
►► pahare de sticlă și de unică folosință.
Informații suplimentare la telefoane:

094/561810, 212057, 218308.

DEPOZITUL EN GROJ AROMA”
Deva, str. M. Eminescu, nr.48 (blocul fostei fabrici de mobilă) I 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Oferă la saci de 50 kg făină albă 000 de... 

calitate excepțională (2850 lei/kg), gris (3100” J 
lei/kg) și tărâțe (18000 lei sacul de 20 kg). .<

Prețurile includ TVA și valoarea ambalajului.
Informații suplimentare la telefoane: 

094/561810, 212057, 218308.

PUBLICITATE

"otăktce
\A^TVV\AA/WWWWWW

VREMEA
Vremea va fi în 

general închisă, iar 
vântul va mai prezenta 

( intensificări temporare. 

[ Ninsorile vor fi izolate, 
( dar pe arii extinse se va 
) forma ceața, care se va 

1 asocia cu depunere de 
) chiciură. Temperaturile 
( minime se vor încadra 
( între -10 și 0 grade, iar 

( cele maxime între -4 și 
/ 6 grade.

str. E. Gojdu, nr. 85, între orele 7-15, 
telefoane 227090, 227091.

Prin oficii poștale din Județul Hunedoara
Anunțuri de mică publicitate la ziarul “Cuvântul liber” 

începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se pi imesc, în zilele lucra- . 
toare, anunțuri de mică publicitate pentru ziarul ‘Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor poștale, unde se obțin toate relațiile necesare in acest 
sens, agenții economici și persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea să economisească timp și bani, totodată existând șansa reușitei în 
afaceri apelând la serviciile ce le sunt oferite cât mal aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștala respective.
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Automatica 
| cu 12 

programe 
| Programe 

pentru rufe 
| sintetice si 

lana 
I Capacitate 
' 5 Kg 
| uscate

Turație prin
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Memorie 100 
programe 
Sistem 
PAL/SECAM

1 Cel mai nou sistem de rate

3.149..900 lei 15 milioane factura puteti
i beneficia de o reducere de 5% ’

21TW4X

3.299.900 lei

Memorie 70 
programe 
Sistem 
PAL/SECAM 
BG/DK
Ieșiri difuzoare

3.535.9 DO lei

I

2STL4FX

18 RATE
PENTRU UN CREDIT DE 3 MILIOANE 
DOBANDA TOTALA PLĂTITĂ 
PE UN AN DE ZILE ESTE DE

ă.499.900 lei

Memorie 100 
programe 
Sistem 
PAL/SECAM 
BG/DK 
Sistem vide 
PAL/SECAM/ 
NTSC 
3.58/4.43 
Doua ieșiri leievizo rC o l or 54c m

i MONDO

180.000
175.667
165.333 
140.000
144.667 
130.000 
124.000 
110.000
103.333 
93.000 
80.000
72.333 
60.000
51.666
41.333 
29.000
20.666 
10.000

346.667
342.334 
332.000
306.667
311.334
296.667
290.667
276.667 
270.000
259.667
246.667 
239.000
226.667
218.333 
208.000
195.667
187.333 
176.661

5 <

2.779.900 lei ■>

HUNEDOARA: B-dul Dacia, nr.6, parter, telefon 054-716.411

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al SC REVA SA Simeria convoacă, 

Adunarea Generală Extraordinară, precum și Adunarea 
Generală Ordinară a acționarilor pentru data de 10.12.1998 
privind divizarea SC REVA SA, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară - de la ora 9,00
1. Prezentare protocol de predare primire
2. Prezentarea actului constitutiv al SC MARUTIM SA Timișoara
3. Aprobarea reducerii capitalului social al SC REVA SA Simeria
4. Modificarea statutului SC REVA SA Simeria

Pentru Adunarea Generală Ordinară - de ia ora 11,00
1. Prezentarea raportului administratorilor SC REVA SA Simeria
2. Prezentare raport cenzori
3. Prezentare bilanț de închidere al SC REVA SA Simeria la 

31.10.1998
4. Prezentare bilanț deschidere al SC MARUTIM SA Timișoara
5. Numire administratori SC MARUTIM SA Timișoara
6. Numire cenzori SC MARUTIM SA Timișoara
7. Stabilirea remunerației administratorilor și cenzorilor de la SG 

MARUTIM SA Timișoara
8. Diverse.

în cazul în care adunările generale nu vor fi statutare, se vor 
desfășura alte adunări generale în ziua de 11.12.1998, în aceleași 
condiții.
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Un tânăr 
și un pen
sionar au 

fost 
accidentali 

V

23 noiembrie a.c. a fost o zi 
nefastă pentru doi locuitori ai 
județului nostru. La EM Lupeni, 
sectorul III, în jurul orei 9,30, a 
avut loc un accident de muncă, 
în care Romică Lința, 22 de 
ani, lăcătuș mecanic,era cât pe 
ce să-și piardă viața. El a fost 
găsiț sub stația nr.2 a 
transportorului 4. A fost 
internat la Spitalul orășenesc 
Lupeni, unde i s-a amputat 
piciorul drept. Prezintă și 
traumatism cranio-cerebral.

în aceeași zi, la Zam, în 
jurul orei 21, în stația CFR, a 
fost accidentat mortal de un 
tren marfar pensionarul loan 
Toderaș, din Brad. Se pare că 
bătrânul a pătruns imprudent în 
gabaritul dublei II și a fost 
surprins de tren.

în ambele cazuri 
cercetările continuă. (V.N.)

Când sindicatele fac legea salariilor
(Urmare din pag. 1)

Ionel Lazăr, și cu subprefectul Nicolae Segesvari, în legătură cu 
situația creată și cu revendicările lor sindicale, cerând imperios 
ca în cursul zilei să le fie plătite salariile, sub amenințarea că se 
vor bloca în continuare în subteran.

Am urmărit în întregime dialogul, negocierile, discuțiile 
tensionate între cele două părți, ca și intervențiile gazdelor la 
organismele centrale abilitate, până la cabinetul Guvernatorului 
Băncii Naționale, Mugur Isărescu, pentru aprobarea sumei de 
6,4 miliarde de lei, convenite în cursul săptămânii trecute cu 
ministerele industriei și finanțelor. într-un târziu s-au primit avizele 
necesare, minerii s-au reîntors acasă, iar ieri și-au primit încă o 
parte din salariile pe luna octombrie. Pentru restul de bani până 
la acoperirea sumei integrale se fac în continuare demersuri în 
vederea acordării unui credit de șase miliarde de lei.

S-a închis un conflict care putea să nu aibă loc. Iar asta, 
dacă sindicatele ar fi unite, dacă le-ar mâna în luptă, cum se 
zice, doar propriile dureri și necazuri și nu interese partizane, 
de grup sau individuale. Dacă directorii ar ține strâns, 
neclintită, balanța dreptății și a corectitudinii. Ceea ce a fost 
deficitar la SM Brad. Și mai este deficitar aici sistemul de 
organizare sindicală, cu trei organizații, având opțiuni și idei 
divergente, care le șubrezesc unitatea, generează fenomene 
imprevizibile, de genul celui amintit. în fond, oamenii au tot 
dreptul să-și ceară salariile pentru munca depusă, să 
organizeze acțiuni sindicale pentru rezolvarea doleanțelor lor, 
însă nu au voie să facă ei legea salariilor, mai ales când știu 
bine că activitatea lor este grevată de o multitudine de cauze 
generate de sistem, de reformă, de reorganizarea domeniului. 
Asemenea situații nu s-au întâmplat în celelalte subunități 
ale noii CNCAF “Mininvest” Deva.

w Recent a început acțiunea 
de verificare a tuturor a sistați lor din 
punct de vedere social și a celor 
care beneficiază de dreptul de a 
mânca la Cantina săracilor. Așa 
după cum ne-a declarat secretarul 
primăriei municipale, dl loan Petru 
Albu, recenta măsură a devenit 
obligatorie pentru a elimina din 
sistem pe aceia care s-au dovedit 
a fi impostori. ,,Noua lege a 
finanțelor locale nu ne mai permite 
să îi ajutăm decât pe cei care au 
cu adevărat nevoie, fiindcă 
resursele în acest scop vor fi în 
întregime asigurate din fonduri 
proprii", a mai spus dl Albu. 
Operațiunea va fi finalizată până 
la jumătatea lunii decembrie a.c.

Primăria municipiului Deva 
este preocupată de finalizarea 
înscrierilor la Registrul Agricol. 
Surse din interiorul Primăriei ne- 
au informat în privința numărului 
mare de persoane juridice care, 
deși aveau obligația de a se înscrie 
la Registrul Agricol, nu au făcut-o 
din diverse motive. De asemenea, 
la un recent control întreprins per
sonal de către secretarul loan 
Petru Albu s-a constatat că și 
numărul persoanelor fizice care nu 
au făcut încă această înscriere 
este destul de mare.

V - ■ ■ ■ —

w Pentru o mai mare 
disciplină urbanistică în municipiul 
Deva au fost întreprinse în ultimul 
timp diverse măsuri. Printre 
acestea se numără și finalizarea 
de către Primăria municipiului a 
lucrărilor privind Proiectul de Ur
banism -General. O dată cu 
adoptarea acestuia se speră că vor 
fi eliminate construcțiile ilegale,

Pe agende 
Primăriei 

municipiului 
Deva

stabilindu-se în același timp cu 
exactitate unde, cum și în ce fel 
se va putea construi pe teritoriul 
municipiului reședință de județ.

*• Primăria municipiului Deva 
intenționează introducerea unui nou 
sistem de circulație în oraș. Este 
vorba, în primul rând, despre 
măsura stabilirii unor străzi în care 
circulația să se facă într-un singur 
sens. Zone extrem de aglomerate 
și, datorită acestui aspect, foarte 
periculoase din punct de vedere 
rutier, precum este zona pieței 
centrale, centrul vechi al orașului,

zona gării CFR vor fi prioritare. 
Pe lângă introducerea unor 
sensuri unice se caută soluții 
pentru amenajarea unor noi 
locuri de parcare și pentru 
limitarea traficului greu prin oraș.

Pentru a veni cât mai 
adecvat în întâmpinarea 
sărbătorilor iernii, Primăria 
municipiului Deva are în vedere 
organizarea, ca în fiecare an, a 
unui Orășel al Copiilor. La 
ședința Consiliului local din 3 
noiembrie a.c., s-a hotărât și 
deblocarea unei sume de 100 
de milioane de lei pentru 
împodobirea cu ghirlande a 
orașului.

în data de 27 noiembrie 
a.c., începând cu ora 10, se va 
organiza o sesiune festivă a 
Consiliului local al municipiului 
Deva cu ocazia împlinirii a 80 
de ani de la Marea Unire de la 
Alba lulia. Alături de 
manifestările organizate de 
către Prefectura județului 
Hunedoara în data de 26 
noiembrie, ședința Consiliului 
local se dorește un moment de 
prețuire pentru cei care au pus 
bazele Statului Național Unitar 
Român.

Grupaj realizat de 
Andrei NISTOR

Documente inedite
(Urmare din pag. 1)

atitudinea de solidaritate cu 
armata română.

- Ce semnificație au astăzi 
toate aceste documente, die 
director?

- Ele sunt foarte importante 
pentru că arată că evenimentele 
din toamna lui 1918 au cuprins 
nu numai elitele intelectuale și 
clasa politică românescă, ci a 
fost implicat un număr 
incomparabil mai mare de 
oameni decât am crede noi. 
Spre exemplu, referindu-ne la 
plasa Hunedoara, din 34 de sate 
au fost 101 soldați care au 
participat la primul război 
mondial, au luptat ca voluntari 
în armata română ori în legiunile 
române din Rusia, Italia și

Franța, ceea ce spune foarte 
mult. Reiese, de asemenea, că 
e relativ mare atât numărul 
militarilor care au luptat în 
Armata Regală Română, cât și 
cel al luptătorilor din Gărzile 
Naționale Române, constituite 
în toamna lui 1918; gărzi care 
au constituit o forță de 
menținere a ordinii în localități, 
au pus capăt jafurilor și au 
sprijinit consiliile naționale 
române să-și îndeplinească 
atribuțiile, acestea din urmă 
reprezentând, la rândul lor, 
primul pas spre organizarea 
administrativă în Transilvania. 
Și, nu în ultimul rând, 
documentele sunt foarte 
însemnate pentru istoria locală 
și mai ales pentru monografiile 
locale.

Politica economică a
guvernului

folosiți pentru consum. între(Urmare din pag. 1)

lichidării unor întreprinderi care 
aveau certe perspective de 
rentabilizare sau a celor care 
dețineau anumite poziții cheie în 
lanțul economic intern ș,-a ajuns la 
anularea completă a creșterilor 
înregistrate în această direcție în 
perioada guvernării PDSR. Nu s- 
au luat nici un fel de măsuri de 
stimulare a exporturilor, importurile 
fiind în schimb favorizate de 
acordurile la care România este 
parte. Induștriile proprii au fost 
așadar insuficient protejate, iar 
coloana vertebrală a economiei, 
adică întreprinderile mici și mijlocii, 
a fost falimentată prin impunerea 
unor, taxe înrobitoare. Practic, în 
ultimii doi ani s-a dus o politică 
foarte clară de dezindustrializare 
a României.

Rep. - Probabil că aveți cifre 
și pentru a caracteriza evoluția 
datoriei publice externe a statului.

D.G. - Da, este adevărat, am 
o situație referitoare la datoria 
publică externă, lată, spre 
exemplu, în perioada 1990-1992 
resursele valutare consumate, 
peste nivelul PIB, sunt de 1248 mii. 
dolari. Din aceștia 95% au fost

1993-1996 fluxul net mediu anual 
de resurse valutare a fost de 
numai 391 mii. de dolari, dar 75% 
din aceștia au fost folosiți pentru 
proiecte de investiții. Ca o 
comparație, în perioada 1997- 
1998 din cele 15 miliarde pro
mise de CDR au intrat în țară 
numai 162 de milioane de dolari. 
Așadar, lipsa de lichidități, 
credibilitatea egală cu zero în 
fața forurilor economice 
mondiale, absența investițiilor de 
anvergură au condus la starea 
în care se află țara în momentul 
de față. Nivelul de trai actual al 
populației este cu 25% mai 
scăzut decât în 1996.

Rep. - Domnule senator, 
poate că doriți să încheiem acest 
interviu într-o notă puțin mai 
optimiștă. Ce ne puteți spune în 
acest sens?

D.G. - Da, mi-aș dori și eu 
să pot încheia discuția de față pe 
un ton optimist, dar nu prea am 
la ce să mă gândesc în acest 
sens. Starea actuală a țării este 
într-atât de gravă încât nu prea 
văd nici măcar un motiv de opti
mism. îmi pare rău.

Rep. - Domnule senator, vă 
mulțumim.

ELEGII ELECTORALE
(Urmare din pag. 1)

intrat într-o curioasă și nefericită 
criză parlamentară, care nu 
dereglează doar sistemul 
democratic, ci mai aruncă o pată 
neagră pe imaginea de ansamblu a 
României. Ambiția de a reveni la 
putere îi determină pe tovarășii de 
drum și idealuri ai dlui Ion Iliescu să 
folosească orice motive, metode și 
mijloace.

Se pare că disensiunile care se 
agravează în PNȚCD, cu ședințe în

clandestinitate și acuzații la 
adresa guvernului și a premierului 
provenit din rândurile sale, ca și 
frecușurile din PD și frățietatea din 
nou declarată între PNL și 
PNȚCD curg în favoarea opoziției. 
Dacă politicienii cu vocație și spirit 
patriotic nu-și apropie opțiunile și 
idealurile în interesul țării, s-ar 
putea ca soarta României să fie 
grav afectată pe o lungă perioadă 
de timp.

Națiune, fii deșteaptă! Ți se 
pregătește ceva.

*

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

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

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22.104 DM

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

(Urmare din pag. 1)

Nicolae Ocolișan: Am intrat 
în posesia a 5 ha din care trei, 
sunt arabile, celelalte două sunt 
fânețe.

Red.: Pe vechile ampla
samente, cum prevede Legea 
fondului funciar?

N. Ocolișan: Da, da.
Traian Jurj: N-am primit 

pământ, ni l-am luat noi.
Red.: Cum așa?
Tr. Jurj: Știam unde l-am 

avut înainte dea intra în colectiv 
și l-am luat.

Red.: A fost măsurat?
Tr. Jurj: Da. De fapt 

pământul nu se află încă în 
posesia oamenilor, deoarece 
nu- ni s-au înmânat titlurile de 
proprietate asupra lui.

Cu ce lucrăm? Avem cu 
ce.

Ing. Petrescu Poenar de la 
consiliul local ne-a spus că nici 
în Boșorod, nici în Chitid - cele 
două sate ce au fost 
cooperativizate - nu a rămas, în 
anii din urmă, nici un ar de 
pământ nelucrat. în anul în care

Apropierea de pământ
ne aflăm au fost cultivate, la nivel 
de comună, 240 ha cu grâu, 391 
cu porumb, 70 ha cu cartofi, 60 
ha cu legume șa. Cu excepția 
grâului, la celelalte culturi s-au 
obținut producții mulțumitoare. 
Tot susnumitul interlocutor ne-a 
spus că în comună'există în jur 
de 95 de tractoare. Deci oamenii 
au cu ce să-și lucreze pământul.

G. Perța: Am tractor, plug și 
alte unelte agricole.

Red.: Lucrați și la alți oameni 
pământul?

G. Perța: Nu, că nu vreau să 
forțez tractorul.

C. Marinca: Socrii mei cu caii 
își lucrează pământul. Au trei cai 
din care doi îs buni de muncă.

P. Barbu: Am un vecin care 
are tractor și-mi lucrează și 
pământul meu. îl ară, îl seamănă.

Red.: Câți bani vă costă?
P. Barbu; Nu-mi cere bani, ci 

să-l ajut la unele lucrări manuale.
N. Ocolișan: Mă ajut cu un 

consătean care are tractor. în 
schimb îi efectuez cu caii diverse 
transporturi.

Tr. Jurj: La Chitid pământul 
este comasat mai bine și se 
poate lucra cu tractorul. La 
Boșorod pământul este foarte 
fărâmițat (am aflat că există 7500 
parcele - n.n.) și de aceea se 
lucrează când cu tractorul, când 
cu caii.

Ori singuri, ori cu 
ajutoare

C. Marinca: Eu lucrez la 
Romtelecom Călan, iar soțul

meu Petru la Sidermet. în timpul 
liber bineînțeles că luăm parte la 
lucrările de pe ogoare.

P. Barb: Eu sunt electrician 
la Sidermet și mă ocup și de 
pământ. Când este mult de lucru 
în câmp mă ajută și soră-mea din 
Călan.

G. Perța: Lucrez cu băiatul 
care este, în prezent, șomer.

Tr. Jurj: Am o fată, dar este 
departe. Trăiește la Turnu 
Măgurele. Vine acasă numai în 
concediu. Așa că lucrez doar eu 
cu soția. Vecinii ne ajută atunci 
când este mult de muncă.

Asocierea - de ce nu? Dar 
este neapărat necesară?

Cum spuneam, la Chitid 
pământul este mai comasat, în 
vreme ce la Boșorod este foarte 
fărâmițat. Tocmai de aceea la 
Chitid a fost mai ușor să se 
organizeze o asociație în care s- 
au înscris mulți săteni. Și la 
Boșorod a existat o asemenea 
formă de organizare, dar ea n-a 
rezistat.

Tr. Jurj: Oamenii nu vor să se 
asocieze fiindcă mulți au tractoare, 
animale de muncă. Dar și acum 
se procedează ca pe vremea 
asociației - într-un an se seamănă 
păioase din sus de sat, iar porumb 
la vale. Anul următor se 
procedează invers.

Red.: Ar fi bine să se fi 
menținut asociația și la Boșorod?

N. Ocolișan: Nu știu. Anul ăsta 
a fost cam slab, la păioase mai 
ales. Poate vor veni și ani buni.

P. Barbu: Ar fi foarte bine, 
dar să le dea proprietarilor de 
pământ o parte din recoltă, cel 
puțin cât este prevăzut în con
tract.

G. Perța: De ce asociație 
când în satul nostru mulți t 
oameni au tractoare par
ticulare? Eu nu m-aș înscrie 
într-o astfel de formă de 
organizare. Ar putea să o facă 
oamenii de vârstă înaintată, cei 
ce nu mai au pe nimeni. Și ar fi 
necesar să se acorde titlurile de 
proprietate ca oamenii să se 
știe într-adevăr stăpâni pe 
pământul ce le revine.

* * *

Apropierea țăranilor de 
pământ este - cum se poate 
constata și la Boșorod - un 
proces dificil și complex. 
Esențial este însă că acesta a 
început și că există voința de 
a-l continua.
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