
Evenimentele din de
cembrie 1989, dintre care 
multe sunt învăluite în mister, 
continuă să preocupe un 
număr mare de cercetători, 
istoriografi, publiciști. O 
versiune relativ senzațională 
cu privire la moartea lui 
Nicolae Ceaușescu am întâlnit 
în cartea lui Ion Coja: “Marele 
manipulator și asasinarea lui 
Culianu, Ceaușescu, lorga".

Pentru a nu v& răpi 
plăcerea de a citi această carte, 
nu vă voi povesti conținutul, ci 

am să, extrag doar datele 
privind asasinarea lui Nicolae 
Ceaușescu. Potrivit acestei 
versiuni, asasinarea con
ducătorului statului român era 
hotărâtă încă de la denunțarea 
unilaterală de către acesta a 
acordurilor cu organismele 
financiare internaționale ca 
urmare a efortului dramatic, 
plin de suferințe al poporului 
român, de a achita o datorie 
externă de peste 13 miliarde 
dolari. Finanțele internaționale 
(în spatele cărora autorul crede

Versiunea Coja
că se situează forțe oculte, fără 
să le numească) au fost uimite 
de această performanță. O țară 
care își achită toate datoriile nu 
mai plătește dobânzi la 
împrumuturi, lipsind orga
nismele financiare de profitul 
câștigat în urma acestor 
împrumuturi. Dacă toate țările 
și-ar achita în întregime 
datoriile, finanțele inter

naționale ar înceta să mai 
existe, dând pur și simplu 
faliment.

Conform datelor prezentate 
de Ion Coja, Ceaușescu. in 
megalomania lui, nu numai că 
a întors spatele capitalului 
mondial, ci' a intenționat să 
creeze un nou Fond Monetar 
(vezi “noua ordine economică 
mondială” - principiu pe care 

îl susținea cu tărie!). Noua 
bancă internațională urma să 
ia ființă în martie ’90, cu un 
capital de 15 miliarde dolari, 
din care cinci ar fi fost 
contribuția României și câte 
alte cinci din partea Libiei și 
Iranului. Dobânzile practicate 
urmau să fie foarte mici, între 
3-5 %. Acesta pare să fie și 
motivul neașteptatei vizite a lui 
Ceaușescu în Iran, după 
declanșarea revoltei de la 
Timișoara, crearea noii bănci 
fiind mai importantă pentru el

decât evenimentele care i-au 
adus de fapt sfârșitul.

Să fi fost moartea lui 
Ceaușescu dictată de finanța ' 
internațională pentru 
înlăturarea unui inamic 
periculos? Este o versiune pe 
care o menționăm, printre 
multe altele ', care încearcă să 
descifreze evenimentele din • 
1989, care sunt încă 
învăluite în deplin mister.

Tiberiu ISTRATE
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FMI ne ține în șah
Nereușind să-și redreseze prin forțe proprii economia, țara 

noastră așteaptă cu nerăbdare sprijin de la organismele 
internaționale. în prima săptămână a lunii noiembrie 1998 s-a 
aflat la București o delegație a Fondului Monetar Internațional. 
Se spera în reușita negocierilor pentru încheierea unui nou acord 
stand-by care să facă față serviciului ridicat al datoriei externe 
a României din anul 1999, de 2,2 miliarde de dolari, având în 
vedere și bugetul de maximă austeritate care se anunța pentru 
acest an.

N-a fost să fie. Reprezentanții Guvernului Radu Vasile nu I- 
au convins pe șiretul și exigentul Poul Thomsen de niscaiva 
reușite în procesul reformei și însănătoșirii economiei. Așa că 
au plecat repede precum veniseră, cu promisiunea de a se 
reîntoarce pe 10 ianuarie a.c. De data asta au cerut ai noștri o 
amânare pentru a mai pune la punct unele lucruri. Ce puteai să 
rezolvi în puține zile dacă n-ai reușit în câțiva ani? Oricum, se 
aștepta cu nerăbdare și încredere vizita comisiei FMI. Se avea 
în vedere declanșarea undei verzi pentru ieșirea României pe 
piețele europene și mondiale de export, pentru credibilitatea țării 
noastre în fața investitorilor străini și nu în ultimul rând se miza 
pe încheierea acordului stand-by și acordarea unui împrumut 
de către Banca Mondială, extrem de necesar, ținând seama că 
sursele interne de dezvoltare a țării sunt extrem de reduse.

Din nou decepție. Comisia FMI a venit în România în ultima 
decadă a lunii februarie a.c., în frunte cu reprezentantul său 
pentru Europa de Est, grecul Emanuel Zervoudakis. Nici de 
această dată ei nu s-au declarat mulțumiți de reformele din 
România, cazul Bancorex determinându-i să amâne și de 
această dată negocierile. în urmă cu două săptămâni a apărut 
totuși o rază de speranță. Reprezentanți ai Băncii Mondiale (An
drew Vorkink) și ai Guvernului României (Traian Băsescu) au 
purtat ample discuții în urma cărora s-a promis țării noastre un 
împrumut de la B.M. de 300 de milioane de dolari, format din 
trei tranșe de câte 100 de milioane de dolari. Prima tranșă ar

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 8)

' DISTRIBUIREA [
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Dna ec. Lenica Cărpinișan, inspector șef I 

I al Inspectoratului județean Hunedoara | 
[ pentru controlul activității poștale, ne-a . 
I informat că începând de luni, 5 aprilie a.c., I 
| se va începe distribuirea celor circa 195.000 | 
. cupoane agricole.

Acțiunea practică de distribuire a I 
| acestor cupoane se va realiza prin oficiile și | 
.factorii poștali din județ. (N.T.j

Lucrări de asfaltare 
in municioiul Deva

□erviciul Administrarea și 
întreținerea Drumurilor, 
Circulație rutieră din cadrul 
Primăriei municipiului Deva 
anunță conducătorii auto că în 
perioada 29 martie -10 aprilie 
a.c. se vor efectua lucrări de 
reparații covoare asfaltice pe 
Bulevardul luliu Maniu.

în această perioadă 
circulația autovehiculelor se va 
desfășura în ambele sensuri pe 
artera care nu se află în lucru.

Conducătorii auto sunt 
rugați să respecte indicatoarele 
de drum închis pentru a nu 
perturba buna desfășurare a 
lucrărilor de reparații.

O confruntare din care pierde omenirea

„Serbia nu este Monica**
In săptămâna cea mai 

zbuciumată a acestui sfârșit 
de deceniu am asistat, prin 

intermediul mass-media, la 
experimentarea celor mai sofisticate 
arme create pentru distrugerea 
omenirii, teatrul sau poligonul de 
tragere constituindu-l, de această 
dată, Iugoslavia, țară care are parte 
de o soartă de nimeni invidiată, fiind 
supusă sistematic divizării, sub 
presiune și teroare, pe criterii etnice 
și religioase. Nu este cazul să mai 
insistăm asupra ,,argumentelor” 
invocate pentru declanșarea 
războiului pe care forțele NATO susțin 
cu nerușinare că îl duc pentru 
,,evitarea unei catastrofe umanitare”.

Nu încape îndoială că s-au mânjit 
cu sânge și-i au pe conștiință pe cei 
peste 1000 de morți, precum și pe 
răniții rezultați în urma 
bombardamentelor barbare asupra 
unor localități din Iugoslavia, inclusiv 
din Kosovo. Deosebit de grea este și 
viața celor peste 100.000 de oameni 
care au luat calea exodului spre țările 
vecine, de frica războiului, o parte 
dintre aceștia sosind și în țara noastră.

îngrijorarea trezită de conflictul 
armat a determinat o serie de mișcări 
de protest împotriva războiului, care 
au cuprins mase largi de oameni din 
multe zone ale globului, manifestările 
desfășurându-se, chiar sub forme 
Violente, în fața unor ambasade ale 
aliaților.

Manifestanții s-au pronunțat

pentru încetarea conflictului și 
soluționarea pe cale pașnică a 
problemelor aflate în litigiu. în același 
timp ei au făcut asocieri între 
apucăturile actuale ale NATO și cele 
ale naziștilor, între pancartele purtate 
distingându-se și aceea care arăta că 
„Serbia nu este Monica". Cu alte 
cuvinte, avertismentul pentru agresori 
este cât se poate de clar, neîncăpând 
nici o îndoială că iugoslavii nu sunt 
dispuși să cedeze nici o palmă de 
pământ din teritoriul țării lor. Indiferent 
de scenariile de război făcute de 
NATO, de dezastrul și distrugerile 
provocate, zice-se în normele 
democrației, poporul sârb nu concepe 
să-i mai fie sfârtecat teritoriul, iubirea 
de moșie reprezentând o cauză sfântă 
a sârbilor.

Sondajele de opinie realizate în 
țara noastră reflectă faptul că 70 la 
sută dintre români se pronunță pentru 
neutralitate față de conflict, dincolo de 
amăgirile cu privire la primirea în 
NATO, care se dovedește a fi o alianță 
pornită pe războaie și harță. Totodată 
46 la sută din eșantion arată că 
soluționarea problemei din Kosovo nu 
se poate face decât pe calea 
negocierilor. Era oare atunci nevoie de 
atâtea vieți sacrificate și de pierderi 
inestimabile de valori pentru a 
demonstra că nu războiul, ci dialogul, 
reprezintă modalitatea cea mai bună 
de a soluționa orice conflict indiferent 
de ce natură ar fi acesta?

Nicolae TÎRCOB

• ... ..........

Ecologizare 
a Dealului 

Cetâtii
Odată cu plecarea frigului 

și a iernii, principala atracție 
turistică a municipiului Deva 
va trebui pregătită să-și 
primească cum se cuvine 
vizitatorii. în- acest scop, 
Clubul de turism montan 
“Prietenii naturii” Deva, în 
colaborare cu Primăria 
locală și cu secția Științele 
naturii din cadrul Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane 
Deva organizează o acțiune 
de ecologizare și marcare 
turistică a Dealului Cetății.

Acțiunea va începe astăzi, 
de la ora 16,00, punctul de 
plecare fiind parcarea din 
fața restaurantului 
/‘Perla”, (G.B.)

IJste în tradiția 
.ILfamiliilor de români 

să întâmpine Sfintele 
Paști cu bucurie, să-și 
pregătească haine noi de 
îmbrăcat, cinstind cum se 
cuvine Sărbătoarea 
învierii Domnului. Am 
adresat recent urmă
toarele întrebări mai 
multor persoane de 
diferite profesii din orașul 
Simeria:

a). Cu ce v-ați înnoit 
propria garderobă sau pe 
aceea a copiilor dv. ? V-ați 
împlinit acest vis?; b). 
Dacă nu, care considerați 
că este cauza?; c). Dacă 
pe plan materia! v-a fost 
mai greu, pe ce! spiritual 
credeți într-o înnoire ?

Care ar fi aceasta, cum o 
vedeți?

Răspunsurile au fost 
următoarele: “Nu, nimic 
nou. Cauza principală - 
salariul mic. Latura 
spirituală este în aceeași 
suferință” (Mioara Prapor- 
gescu- profesoară); “Pro- 
pria-mi garderobă nu mi- 
am înnoit-o cu nimic. însă, 
vreau nu vreau, pentru că 
este primăvară și deci 
sezonul încălțămintei 
ușoare, va trebui să le 
cumpăr copiilor adidași. 
Noi, părinții, rămânem 
întotdeauna pe locul doi, în 
multe case românești 
obiceiul fiind într-adevăr 
un vis greu de realizat. 
Căci banii sunt puțini, iar 

prețurile mari în raport cu 
salariile. Românul a sperat 
întotdeauna și va spera 
mereu că va fi mai bine 
decât acum. în ceea ce mă 
privește nu-mi doresc

Ancheta 
săptămânii

decât să am bani să 
cumpăr în casă tot ceea ce 
am nevoie. Mă doare 
sufletul când le spun 
copiilor “ nu pot, mamă, că 
nu am bani”. Este o durere 
sufletească pe care, sunt 
sigură, o încearcă multe 
mame și care nu poate fi 
exprimată în cuvinte”. 
(Stele? Bembea - vânză

toare librărie). “Cu o 
pereche de pantofi care-mi 
erau necesari. în ceea ce 
privește ultima întrebare, 
îmi doresc și îmi propun să 
devin mai bună, mai 
înțeleaptă și înțelegătoare 
cu cei din jur” (Maria 
Tomodan. educatoare); 
“Dacă în fiecare an am 
reușit să reînnoiesc cu 
câte ceva garderoba 
fiecărui membru al 
familiei, în anul acesta din 
păcate încerc să-i cumpăr 
ceva fiului meu care este 
student în ultimul an de 
facultate și sunt obligată la 
acest efort financiar. 
Pentru mine nu mai pun 
problema aceasta din 
cauza veniturilor tot mai

mici și a prețurilor tot 
mai mari la toate 
produsele cât și a taxelor 
și impozitelor care ne 
apasă. Pe plan spiritual 
îmi este și mai greu să 
cred într-o înnoire, 
deoarece fiecare
schimbare ne-a dus. din 
rău în mai rău (Cornelia - 
funcționară). “ Visez să-i 
cumpăr copilului meu o 
pereche de adidași. Sper 
că voi reuși, am această 
obligație ca mamă. 
Pentru mine, nimic; 
cauza? Sunt alte 
priorități cum ar fi mielul, 
alte produse alimentare.

__________ Estera SÎNA 
(Continuare în pag. 8)
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Azi, Azerbaidjan 
- România la 

fotbal
Azi, pe stadionul "Bahra- 

mov" din Baku, reprezentativa 
noastră de fotbal va întâlni 
echipa similară a Azerbaidja
nului, din cadrul preliminariilor 
"Euro 2000". De la sosirea lo
tului la Baku s-a căutat, cât a 
fost posibil, să se refacă sta
rea de spirit a tricolorilor după 
partida slabă în compania Slo
vaciei. Până ieri, întregul lot de 
jucători era valid. Doctorul Pom- 
piliu Popescu s-a ocupat de 
refacerea fotbaliștilor Dan 
Petrescu, Stelea și Dorinei 
Munteanu. Antrenorul Victor 
Pițurcă a insistat la antrena
mente pe însușirea elementelor 
de tactică pentru acest joc 
care trebuie privit cu toată se
riozitatea, în lot au revenit V. 
Năstase (F.C. Argeș) și se pare 
că va fi introdus în formație, în 
apărare. Și în față e nevoie de 
ceva schimbări. S-au încercat 
cuplurile Craioveanu - Mihalcea 
sau Mihalcea - Moldovan.

în tabăra tricolorilor dom
nește optimismul, dorința de 
victorie care să mai șteargă 
din impresia recentei partide a 
tricolorilor cu Slovacia. Meciul 
va fi transmis de TVR1, de la 
ora 17.50 (S.C.)

Rezultat echitabil “ITRemin Deva c------------------------------------
Concurs de sport aerobic

Titi Dumitriu a 
demisionat

Odată cu venirea Iul Mir
cea Lucescu în țară, fără 
nici o explicație, Dumitru 
Dumitriu a demisionat din 
funcția de antrenor principal 
la Rapid, considerând că nu 
mal are rost să rămână la 
această echipă. Unii spun că 
s-ar putea îndrepta spre 
F.C. National. (S.C.)

METALUL CRIȘCIOR - 
CFR MARMOSIM 0-0
într-o partidă contând pentru prima etapă a 

returului diviziei D, Metalul a remizat cu CFR 
Marmosim Simeria. Reveniți pe teren după 
aproape patru luni de pauză, jucătorii ambelor 
echipe au demonstrat o excelentă poftă de joc. 
Astfel că partida a fost viu disputată, ocaziile de 
gol alternând cu rapiditate de la o poartă la alta.

începutul primei reprize a fost dominat de 
metalurgiști care au năvălit pur și simplu în jumă
tatea oaspeților. însă acțiunile lor au fost stopate 
fie de defensiva simeriană, fie de intervențiile 
foarte bune ale portarului Sava. Apoi, oaspeții, 
cravașați de pe margine de antrenorul Nicu 
Alexiuc, au echilibrat jocul ieșind foarte tăios pe 
contraatac. Mai mult decât atât, între minutele 29- 
38 oaspeții au asediat careul metaliștilor, Ava- 
siloaie (min. 30), Moldovan (min.32) și Jolvinski 
(min. 33) punându-l la grea încercare pe exce
lentul David. Finalul reprizei a fost incendiar, 
fiecare echipă trecându-și în cont câte o ocazie 
uriașă. în minutul 42, Moldovan a centrat de pe 
stânga, iar Mureșan a reluat în brațele lui David. 
Iar în minutul 43, în urma unui corner executat de 
Gavrilă, V. Iga a șutat puternic din voie, dar libero- 
ul oaspeților Davidoni a scos de pe linia porții.

Și repriza secundă a fost la fel de animată și 
disputată. în ciuda unei dominări aparente a gaz
delor, cele mai periculoase faze de poartă au fost 
create de oaspeți pe cotraatac. însă vârfurile 
simeriene F. Biri și Moldovan s-au dovedit nein
spirate nereușind să-l învingă pe David, aflat într-o 
formă excelentă. Cea mai controversată fază a 
reprizei (și a meciului) s-a petrecut în minutul 79. 
Ursu ajuns în careu a plonjat ca în bazin însă, 
aproape de fază, arbitrul Vasile Capotescu (Hd.) 
nu a acordat penalty-ul solicitat de gazde.

în cele din urmă partida s-a încheiat cu un 
echitabil rezultat de egalitate decis în bună 
măsură de intervențiile excelente ale celor doi 
portari Sava și David.

METALUL: David - Deoancă, lane, Alexe, V. 
Iga - lancu, Tulea, Cioară (85 Hurdea), Moț (38 
Gavrilă) - G. Iga, Pădurar (1 Pleșa - 63 
Bărăștean).

CFR MARMOSIM: Sava - Banc (1 
Moldovan - 87 Varga), Jolvinski (88 Z. Biri), 
Stan, Bal, Davidoni - Mureșan, Avasiloaie, F. 
Biri, Urzică (61 Bortă) - Sicoe.

Ciprian MARINUȚ

IASON Brașov 30-17
Sâmbătă, la Sala sporturilor din Deva s-a 

desfășurat cea de-a doua etapă din returul cam
pionatului Diviziei A la handbal feminin. Universitatea 
Remin Deva a întâlnit pe teren propriu echipa IASON 
Brașov, aflată pe ultimul loc în clasament.

Echipa gazdă și-a impus jocul încă din pri
mele minute ale meciului, făcând legea în teren. 
Dovedindu-și superioritatea, Universitatea Remin 
Deva a dominat clar, înscriind goluri frumoase în 
poarta adversarilor.

în primele minute din repriza întâi, brașovencele 
nu au finalizat nici un atac la poarta gazdelor, scorul 
fiind 8-0, în minutul 10. După un time-out, jucătoarele 
oaspete și-au însușit critica antrenorului, reușind să 
înscrie primul gol abia în minutul 14, când tabela de 
marcaj arăta 9-1 în favoarea gazdelor. La sfârșitul 
primei reprize, Universitatea Remin Deva a reușit 
scorul de 18-6, multe goluri fiind înscrise din ac
țiunile pe contraatac.

Desfășurată în același ritm dinamic, repriza a 
doua a oferit devencelor o serie de posibilități de în
scriere în poarta brașovencelor. Pe parcursul 
acestui joc, mobilizarea în teren, a jucătoarelor de- 
vence, fazele I și a ll-a ale atacului cât și jocul în 
apărare au funcționat foarte bine, dovadă fiind sco
rul final 30-17 în favoarea Universității Remin Deva.

Conducerea tehnică a Reminului, dnii prof, loan 
Mătăsaru și prof. Marcel Șerban, s-au dovedit a fi 
mulțumiți de jocul prestat de elevele dumnealor, 
considerând întâlnirea cu tinerele brașovence 
asemeni unui antrenament. Aflați la Deva, îm
preună cu echipa IASON Brașov, dl Ferencz 
Lechner'și dna Lăzărescu au dorit să adreseze 
mulțumiri conducerii Reminului care le-a oferit 
cazare, masă, înțelegere și un joc spectaculos. “Ne 
bucură faptul că Universitatea Remin Deva are un 
drum deschis spre liga națională, deoarece merită 
acest lucru. La Deva am întâlnit într-adevăr oameni 
de handbal, oameni care se dăruiesc sportului", 
afirma conducerea clubului brașovean.

în perioada 28 martie - 6 aprilie, echipa 
Universitatea Remin Deva, împreună cu antre
norii, se află într-un binemeritat turneu inter
național desfășurat în Italia, provincia Lazio. Aici, 
devencele vor întâlni echipe din Franță, Croația, 
Spania și Italia. Le dorim fetelor mult succes!

Realizatoarele celor 30 de goluri au'fost: 
Georgeta Dascălu 10; Simona Bozan 6; Melinda 
Toth 4; Codruța Zavragiu, Laura Avram 3; Violina 
Hențiu 2; Clara Ciucia, Laura Crăciun câte un gol.

Cristina CÎNDA

CUPA CETATII, ediția a Il-a
♦ ,

Astăzi, între orele 9-13 și 16-19, sala mare a Casei de 
cultură din Deva va fi gazda ediției a ll-a a concursului de sport 
aerobic dotat cu Cupa Cetății. în afara sportivilor și sportivelor 
de la numeroase cluburi din țară, în cadrul concursului va 
participa și Lotul Național al României de sport aerobic, lot 
medaliat la ultima ediție a Campionatelor Mondiale de profil. 
Organizat de DjTS Hunedoara - Deva, în colaborare cu Liceul 
de Gimnastică și Atletism Deva, concursul se înscrie în seria 
manifestărilor organizate cu prilejul aniversării a două decenii 
de la înființarea Școlii de sport la care s-au format numeroase 
stele ale gimnasticii și atletismului românesc. Prin perfor
manțele obținute în acești 20 de ani de sportive, precum 
Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo, Lavinia Miloșovici, Daniela 
Silivaș, Gina Gogean, Ella Kovâcs, Margareta Kesegi, Cleo
patra Pălăceanu, Denisa Costescu etc - Liceul de Gimnastică 
și Atletism Deva a devenit o cetate a înaltei performanțe 
cunoscută în întreaga lume.(C.M.)

DIVIZIA D - JUNIORI
Rezultatele etapei nr. 14 din 28 martie: Min. Ghelari - Min. 

Teliuc 4-CL Parângul Lonea - FC Par.Vulcan 4-1; Met. Crișcior - 
CFR Marmosim 0-9; Min. Aninoasa - Vict. Călan 2-2; Min. Bărbăteni 
- CIF Aliman (nep.) 3-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare nr. 15 din 4 aprilie: Dacia Or. - Min. Ghelari; Min. 
Teliuc - Parângul L; FC Paroșeni Vulcan - Met. Crișcior; Constr. Hd. 
- Min. Aninoasa; Victoria Călan - Min. Bărbăteni.

CFR Marmosim - CIF Aliman Brad stau.

1.FC PARÂNGUL 12 10 1 1 51-9 31
2. MIN. BĂRBĂTENI 12 8 2 2 60-25 26
3. CFR MARMOSIM 12 8 1 3 60-13 24
4. FC DACIA 11 8 0 3 40-16 24
5. PARÂNGUL L. 12 7 2 3 45-17 23
6. VICT. CĂLAN 12 5 3 4 46-16 18
7. CONSTR. HD. 11 5 3 3 42-18 18
8. MIN. ANINOASA 12 5 2 5 33-37 17
9. MIN. TELIUC 12 3 2 7 20-34 11
10. MIN. GHELARI 12 2 0 10 34-57 6
11. CIF ALIMAN 12 2 0 10 14-67 6
12. MET. CRIȘCIOR 12 0 0 12 7-143 0.

■
Zilele trecute la Deva s-au 

desfășurat lucrările Adunării 
generale de alegeri a Asocia
ției județene de fotbal, un ca
dru prielnic de analiză din 
perioada februarie 1998 - 
martie 1999. Pe lângă dele
gații de drept ce au reprezen
tat asociațiile, cluburile și 
secțiile de fotbal din județ, au 
fost prezenți alți invitați și 
ziariști.

A participat prof. Cornel 
Costinescu, membru al Comi
tetului executiv al Federației 
Române de Fotbal.

A fost un moment însemnat 
în activitatea Asociației jude
țene de fotbal, un bun prilej de 
a analiza și reflecta asupra 
muncii celor aleși în condu
cerea asociației la 6 februarie 
1998 și până acum și îndeosebi 
ce se intenționează în perioada 
viitoare. Subliniindu-se greută
țile materiale și financiare cu 
care se confruntă întreaga so
cietate românească, raportul 
prezentat de prof. Mircea 
Sărbu, președintele A.j.F. și 
participanții la dezbateri au 
reliefat pe larg activitatea con
ducerilor cluburilor și secțiilor 
de fotbal, a unor experimentați 
oameni de fotbal, conducători 
de societăți comerciale, unități 
miniere, sindicate și alți spon
sori ce au făcut eforturi consi
derabile pentru a asigura con
diții de pregătire, antrenamente 
și participare a seniorilor și 
juniorilor în campionatele Divi
ziei D, județene de fotbal.

Moment însemnat de reflecții și alegeri la 
Asociația județeană de fotbal

Calitatea

În ciuda greutăților 
financiare și materiale, 
fotbalul supraviețuiește 
Referindu-ne doar la turul Campionatului Diviziei D - ediția '98 

- '99 - perioadă în care industria minieră a intrat serios în 
programul de restructurare și alte unități economice și societăți 
comerciale au făcut reduceri de activități și de personal, le-a fost 
mai greu să susțină, să sponsorizeze echipele din aceste locuri, 
totuși, s-au înscris 13 formații de seniori și 13 de juniori, însă 
Minerul Livezeni a fost exclusă după doar 2 etape de 
neprezentare. Echipele rămase au reușit, în ciuda unor lipsuri, să 
participe la toate meciurile din tur, să efectueze în condiții prielnice 
pregătirile de iarnă și să-șl reia programul meciurilor din retur, în 
urmă cu 3 zile. Merită a fi relevată preocuparea ce s-a manifestat 
de către conducerile cluburilor, antrenori și jucători de la Parângul 
Lonea, FC Dacia Orăștie, Victoria '90 Călan, Care sunt și 
principalele candidate la câștigarea campionatului, dar și a 
celorlalte echipe, a căror conduceri și-au dovedit pasiunea pentru 
fotbal, dar și competența și decizia de a învinge greutățile, de a 
putea oferi spectatorilor partide de fotbal ce continuă să atragă 
spectatori la Lonea, Orăștie, Călan, Simeria.

Și în campionatul județean, unde sunt înscrise și participă în 
returul '98 - '99, s-au înregistrat chiar câteva reușite remarcate și 
în raport, cum sunt echipele Victoria Dobra, Gloria Prodinstal 
Geoagiu, Retezatul Hațeg și Casino Ilia, ale căror meciuri și 
rezultate le așază în prima parte a clasamentului, dar aprecieri se 
cuvin și celor mai nou promovate - Energia Deva, Unirea Vețel, 
Santos Boz, Poiana Ruscăi Ghelari și Fotbal Start Deva, pentru 
dorința lor de afirmare.

Juniorii - mereu în atentia> 
unor cluburi de tradiție>
în raport și în unele intervențirs-au făcut referiri și asupra 

campionatelor de juniori D, A1, B1 și C, subliniindu-se atât grija 
Asociației județene cât și a cluburilor din teritoriu pentru dezvoltarea, 
întărirea propriilor pepiniere de jucători. Și nu e deloc ușor să asiguri 
cu echipament, mingi, stadiul de pregătire săptămânal și cel'de reluare 
a campionatului și de iarnă (între tur și retur) și transport în deplasare. 
Și totuși, cu multe eforturi, o nemărginită dragoste și pasiune pentru ce 
înseamnă fotbal, asociații, cluburi sportive, școlare și chiar private din 
județul nostru, participă cu 25 de echipe de juniori - 6 echipe de juniori 
A1, 6 juniori B1 și 13 echipe de juniori C. în finalul campionatelor 
județene ale juniorilor A1, B1 și C, echipele FC Corvinul Hunedoara s- 
au clasat pe primul loc la juniorii B1 și C, iar la juniorii A1 competiția a 
fost câștigată de Jiul Petroșani. Pe lângă cluburile divizionare B și C, au 
participat în competiție și echipe înscrise benevol, reprezentând Divizia 
D, campionatul județean, cluburi sportive sau duburi private. în această 
privință putem evidenția preocuparea ce a existat la Victoria Călan, FC 
Dacia Orăștie, FC Paroșeni - Vulcan, CIF Aliman Brad (club privat ce 
se afirmă tot mai mult), Fotbal Start Deva, Tehnosporting Simeria și 
CSS Hunedoara pentru creșterea și pregătirea copiilor și juniorilor.

Rezultate semnificative au obținut juniorii din campionatele 
juniorilor din turul actualei ediții '98 - '99. FC Corvinul s-a situat pe 
primul lor la juniori A1 și B1, iar la juniorii C, în seria Valea Jiului, 
primul loc a fost ocupat de Jiul Petroșani, iar în Valea Mureșului de 
Tehnosporting Simeria. încă un semn că fără fonduri bănești 
corespunzătoare, preocuparea pentru pregătirea noii generații 
există, că se face tot ce e omenește posibil pentru păstrarea 
tradiției ce există la Hunedoara și Petroșani pentru menținerea 
propriilor pepiniere de fotbaliști.

fotbalului rămâne 
în prim - plan
în cadrul Adunării generale 

s-a accentuat importanța pe ca
re Asociația județeană de fotbal, 
comisiile și subcomisiile lucrative 
și nu în ultimul rând cluburile, 
asociațiile și secțiile de fotbal o 
acordă calității fotbalului practicat 
atât la seniori cât și la juniori.

*în această privință se poa
te remarca grija ce o manifestă 
unele formații pentru numirea 
unor antrenori competenți, unii cu 
o bogată experiență competi- 
țională sau mai tineri cum sunt la 
Parângul Lonea, Dacia Orăștie, 
Victoria Călan.

‘îmbunătățirea simțitoare a 
componenței corpului de arbitri, 
Comisia de specialitate mani
festând o exigență sporită față 
de întărirea lotului județean de 
arbitri, prin întinerirea și coop
tarea în mod special din rân
durile foștilor jucători de fotbal, 
precum și formarea unui corp 
județean de observatori com
petitivi, exigenți, dar corecți.

‘După puteri și disponibilități, 
Asociația județeană de fotbal a 
acordat și în această perioadă 
sprijin material și premii echipelor 
de fotbal, seniori și juniori, din 
campionatele județene, de 35 de 
milioane de lei, precum 157 de 
mingi și 12 cupe.

La obiect
Din dezbaterile și inter

vențiile ce au avut loc în Adu
narea generală a A.J.F., am 
desprins câteva dintre gân
durile și preocupările celor ce 
au pe capul lor treburile de 
conducere, organizare și parti
cipare cu echipele lor de club 
la campionatele de seniori și 
juniori. Și nu este uștir să te 
descurci cu procurarea celor 
trebuincioase echipei, antre

namente deplasări și nu în

ultimul rând, retribuirea jucă
torilor, să nu mai vorbim de 
prime de joc ș.a.

Domnii Toma Doru (Deva), 
loan Avram (Călan), loan Bor- 
dea (Teliuc), Mircea Pleșa 
(Crișcior-Brad) au supus aten
ției câteva dintre problemele 
mai spinoase cu care se con
fruntă la cluburile lor, ajutorul 
care se așteaptă să-l pri
mească și în viitor din partea 
A.J.F.

Biroul executiv al A.j.F. 
Hunedoara

Președinte: prof. Mircea Sârbu 
Vicepreședinți: Grigore Macavei și Pavel Mariricău 
Secretar: Vasile Nemeș
Membri: llie ȘtefăAiță, Doru Toma, Cornel Cărare, 

Antoniu Vințan, loan Avram

Grupaj realizat ae Sabin CERBU

APBeeieBi
în cuvântul său, dl prof. 

Cornel Costinescu, membru al 
Comitetului executiv al F.R.F., a 
apreciat că Asociația jude
țeană de fotbal Hunedoara și- 
a îndeplinit în răstimpul pe
trecut de la precedentele ale
geri mandatul încredințat, tre
când prin greutățile inerente 
ale tranziției, asigurând con
tinuitate în perfecționarea or- 

Lganizării competițiilor fotba-

listice promovând și aplicând 
măsurile stabilite de F.R.F., sub
liniind calitățile fotbalului hune- 
dorean, unde activează echipe 
cu vechi state de servicii în fot
balul divizionar A, B și C.

Vorbitorul și-a manifestat 
încrederea că actualele greutăți 
cu care se confruntă și fotbalul 
vor fi depășite, că se poate 
revigora și acest sport așa mult 
îndrăgit pretutindeni în țară.
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Vizita unei delegații 
municipale hunedorene 

în Bosnia
în perioada 18-22 martie 

a.c., o delegație a municipalității 
din orașul Hunedoara a efec
tuat o vizită oficială în orașul 
Zenica din Bosnia Herțegovina, 
localitate cu care Hunedoara 
este înfrățită de 25 de ani. A 
fost de fapt un răspuns la ulti
ma vizită efectuată de delega
ția din Zenica, în toamna anului 
trecut în municipiul nostru, re- 
luându-se astfel legăturile ca
re au fost întrerupte din motive 
obiective, timp de 8 ani. Dele
gația hunedoreană formată din 
ing. Ion Bădin, consilier muni
cipal, președintele comisiei 
pentru servicii publice și co
merț, și jurist Aurel Bugnaru - 
Rață, secretarul Primăriei Hu
nedoara, a fost primită de pri
marul orașului Zenica, dl Ferid 
Alic. Au avut loc convorbiri 
care s-au axat, în principal, pe 
dorința ambelor părți de a ac
celera cursul relațiilor dintre 
cele două orașe. S-a insistat 
în principal pe schimburile din 
domeniul cultural și sportiv, 
urmând ca și relațiile econo
mice să demareze cât mai 
repede.

De asemenea, hunedorenii 
au fost primiți de guvernatorul 
cantonului Zenica, dl. Bedrudin 
Salcinovic. Cu această ocazie 
Bedrudin s-a arătat interesat 
în propunerea de relații în spe
cial economice între agenții 
economici din județul Hune
doara și cantonul Zenica. Pe 
parcursul șederii, delegația 
noastră s-a întâlnit cu condu
cerea Combinatului siderurgic 
din Zemca care și-a manifestat 
în continuare dorința de a dez

volta relațiile cu Combinatul 
siderurgic din Hunedoara. în 
prezent combinatul din Zenica 
se află într-un accentuat pro
ces de retehnoiogizare (prin 
infuzie de capital străin, peste 
300 'milioane dolari, din 
Kuweit), urmând ca în viitorul 
apropiat să producă 1.300.000 
tone oțel.

Momente deosebit de plă
cute le-a constituit întâlnirea 
cu batalionul român din cadrul 
trupelor SFOR, care se află 
aici la Zenica de trei ani de zile. 
Așa cum ne spunea coman
dantul acestui batalion, dl. colo
nel Augustin Moldovan, militarii 
români participă la reconstruc
ția și deminarea zonelor afec
tate de bombardamente. S-au 
construit 360 ml de pod me
talic, 15 km de drumuri și s-au 
executat deminări pe o supra
față de 8500 mp. De altfel, rela
țiile militarilor români cu local
nicii sunt deosebit de bune, de 
acest fapt convingându-ne pe 
parcursul vizitei noastre de 
aici.

Programul delegației hune
dorene a mai cuprins partici
parea la două spectacole prile
juite de “Ziua orașului Zenica”, 
o vizită la Sarajevo, capitala 
Bosniei Herțegovina, precum și 
vizionarea derby-ului local de 
fotbal din prima ligă (Celik -FS 
Zenica 1-1).

în încheiere să remarcăm 
încă o dată că pe parcursul 
celor cinci zile delegația din 
Hunedoara s-a bucurat peste 
tot de o atenție deosebită.

B.IONEL
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Disponibilizări 
angajați oe 

primărie 
începând cu data de 1 apri

lie Primăria municipiului Deva 
angajeăză 50 de persoane dis- 
ponibilizate conform Ordonanței J 
nr.9/1997 și Ordonanței nr.69/ | 
1998, pe o perioadă de șase “ 
luni de zile. Așa după cum ne-a 
declarat dl viceprimar Dumitru 
Gâlcescu, programul se desfă
șoară cu sprijinul Agenției jude
țene de Ocupare și Formare 
Profesională Hunedoara și este 
finanțat de Banca Mondialăr. 
Cele 50 de persoane vor fi 
angajate în regim de convenție 
civilă, beneficiind de un salariu 
de 730.000 de lei. Primăria in
tenționează să folosească 
acești angajați pențru lucrări de | 
gospodărie comunală, între- i 
ținere zone verzi, curățenie și ! 
alte activități de acest gen. I

l icitație cu... 
asfalt |

Conform declarațiilor dlui i 
viceprimar Dumitru Gâlcescu, ! 

luni, 29 martie a.c., s-a desfă- I 
șurat licitația pentru executarea | 
lucrărilor de asfaltare a ar
terelor de circulație din muni
cipiul Deva. Practic, au fost trei 
licitații: prima având ca obiect 
covorul asfaltic continuu, a do
ua privește problema reciclării 
la cald, iar cea de-a treia se 
referă la plombele izolate și la 
reparațiile curente. Motivul pen
tru care s-a luat decizia împăr
țirii pe domenii a activității a fost | 
unul de ordin economic și prac
tic. Marile firme care execută 
lucrări de asfaltare continuă 
sunt mai puțin interesate de 
lucrările de mică anvergură, 
cum sunt cele de întreținere și 
reparații curente. (A.N.)I___ ___________
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CICOAREA - un excelent 
înlocuitor de cafea

Cicoarea și-a câștigat con
sacrarea datorită multiplelor 
sale întrebuințări în alimentație. 
Preparată în foarte multe feluri, 
folosită ca ingredient în sute de 
rețete culinare, este cunoscută 
milioanelor de consumatori de 
pretutindeni. în țări avansate ca 
Germania, Austria, Elveția, dar 
și Ungaria (până acum câțiva 
ani în România), cicoarea este 
considerată ca un aliment și 
ingredient de bază al rețetelor 
din industria dulciurilor, în pati
serie sau băuturi dintre care se 
detașează net cea mai cunos
cută dintre acestea, cafeaua 
preparată din cicoare cu lapte. 
Din păcate, la noi în țară, de 10 
ani nu se mai consumă.

Cicoarea este un aliment 
complex cu valoare deosebită 
datorită conținutului ei bogat în 
săruri minerale și microelemen- 
te, calciu, potasiu, sodiu, fier, 
magneziu, mangan, cupru. Are o 
deosebită contribuție la susți
nerea efortului fizic și intelectual 
al organismului.

Cicoarea frânează dezvol
tarea bacteriilor în intestinul 
gros, făcând posibilă funcțio
narea mai bună și regulată a 
acestuia, acționând natural și 
eficient asupra constipației. 
Frecvent cicoarea este pusă în 
valoare amestecată cu malț 
care aduce în compoziție ele
mente benefice suplimentare. 
Principalii constituent ai malțului 
sunt: maltina, amidonul, sărurile 
de calciu, fier, fosfor, magneziu, 
potasiu, zinc, vitaminele A, B, C, 
enzime, toate acestea întregind 
tabloul bogat al produselor obți
nute din cicoare și malț. Malțul 
fiind un component consacrat

greutate neta: 250 gr.

Un aliment 
sănătos și 
hrănitor, 

un adevărat elixir 
al vieții!

al cicorii realizează cu aceasta 
un produs echilibrat, foarte plă
cut, gustos și aromat. Malțul 
este extrem de hrănitor, fiind 
prezent în multe produse ali
mentare alături de cicoare. Mal
țului i se atribuie proprietăți ca: 
antidiareic, digestiv, diuretic, 
deversor hepatic, emolient, întă
ritor, reconfortant, tonic nervos.

Consumată cu regularitate, 
cafeaua de cicoare și malț ajută 
la purificarea organismului de 
toxine, calmează, înlătură sen
zația de teamă, asigură un 
somn liniștit. Produsele din ci
coare sunt aprobate pentru 
consum de Ministerul Sănătății, 
prin avizul său nr.1557 din 31 
august 1998, nefiind purtător 
de contraindicași medicale, ele 
conferă efecte generale be
nefice și curative.

De anul trecut, distribuția 
produselor din cicoare este 
realizată și de către “Cuvântul 
liber". Despre modul de prepa
rare iată o primă rețetă: la un, 
litru de apă rece se adaugă 3 
linguri de cafea. Se fierbe circa 
3 minute după care se lasă 4-5 
minute și se strecoară. Se con
sumă în amestec cu lapte, cu 
cafea naturală sau ca atare, 
îndulcită sau nu.

Desfacerea acestui produs, la pachete de 
250 g, se face prin chioșcurile de difuzare 
ale SC “Cuvântul liber” din Deva, 
Hunedoara și Orăștie.

Toți cei interesați, în special 
consumurile colective, sunt rugați să ne 
contacteze, fie direct, fie la telefon 211275.

PROFITAȚI,
J CĂ OFERTA

ZBOARA!
CONNEX GOI vă aduce-n zbor o nouă veste: până la

15 mâi, aveți cel mai mic preț de până acum pentru

pachetul cu telefon - 149$ ,un preț special pentru

pachetul cu cartelă - 25$ și un credit suplimentar

gratuit de 10$ . în plus, o casetă cu Divertis!

E o ofertă rară. Iar dacă 

nu o prindeți, zboară. Și, 

credeți-ne, nu se mai întoarce.

UN SERVICIU LEGENDAR, CU CONECTARE IMEDIATĂ.
în timpul perioadei promoțlonale. Veți primi creditul suplimentar în maximum 24 de ore de la activare. “* In limita stocului disponibil.
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La Sidermet Călan mai 
pâlpâie speranța

Pe platforma side
rurgică a Călanului, 
dialogurile se leagă greu cu 

oamenii. Iar când vorbesc, ei 
sunt temperați, dar conciși. bl
au multe de spus. Mediul în 
care trăiesc reflectă o realitate 
crudă. Flăcările care-i 
anunțau de departe prezența 
Călanului s-au stins încet- 
încet. Doar caiere de fum de 
la furnalele mici, de la 
cocserie și de la aglomerator 
se mai avântă spre înalt.

Marea uzină „Victoria”, 
uriașul combinat siderurgic au 
devenit amintire. în ideea 
privatizării pe active a fostei 
SC „Sidermet” SA Călan, 
aceasta a fost divizată în 12 
societăți comerciale. Adică 
fiecare secție mai mare, sau 
uzină, a devenit s.c. de sine 
stătătoare. Și stau. Stau toate. 
Stau rău. Nici una nu a trecut 
pragul.privatizării. Ba chiar, 
una, care nu mai are nici o 
șansă de redresare, așa- 
numita SC „Minacval" SA, 
cuprinzând, între altele, și 
furnalele mari, se află în 
proces de lichidare. Celelalte 
- ca urmare a prăbușirii 
economiei naționale pe 
orizontală și deci a lipsei de 
comenzi - funcționează la 
minimă rezistență, acumulând 
datorii una la alta și toate la 
stat, generând nemulțumiri 
sociale personalului angajat,

“Minvest” 
Deva - în 
continuă 

derivă
Dintr-o prezentare a 

Companiei Naționale a 
Cuprului, Aurului și Fierului SC 
“Minvest" SA Deva rezultă că 
aceasta a fost înființată prin HG 
nr. 808/ 23.10.1998 și
funcționează în conformitate cu 
Legea nr. 15/ 1990, având 
organizate activități specifice pe 
teritoriul a nouă județe ale țării. 
Din structura Companiei fac 
parte trei filiale și 12 sucursale 
în care erau angajate, lâ sfârșitul 
anului 1998, 14.321 de
persoane.

Cum se cunoaște, 
activitatea Companiei este 
extrem de vastă și diversă. Deși 
zăcămintele exploatate au, în 
general, conținuturi scăzute în 
componenți utili, prin potențialul 
de metale pe care le conțin 
reprezintă o sursă importantă de 
produse miniere pentru 
acoperirea cerințelor economiei 
naționale. Totuși, exploatarea lor 
reclamă fonduri considerabile, 
pe care bugetul statului nu le 
poate suporta. Ca urmare, 
Compania națională "Minvest” 
Deva traversează o perioadă 
critică de restructurare și 
reorganizare.

Realizarea producției pro
gramate pentru anul 1999, în 
condițiile de reformă stabilite, 
necesită acordarea unei 
subvenții de 750 de miliarde de 
lei, care includ toate nevoile 
subunităților, inclusiv fondurile 
salariale. Numai că MIC a 
prevăzut mult mai puțin, punând 
compania în mare dificultate, 
stârnind nemulțumirea vehe
mentă a sindicatelor. Discuțiile 
între reprezentanții acestora, ai 
conducerii Companiei și ai 
Guvernului sunt în continuare 
încordate, iar blocajul eqo- 
nomico-financiar creează 
nesfârșite tensiuni în colectivele 
subunităților “Minvest" Deva. 
Viitorul acesteia nu se arată 
câtuși de puțin optimist. (D.G.) 

prin acordarea unor salarii 
modeste și nici acelea 
asigurate la timp.

Dar la Călan mai sunt 
speranțe. La SC „Sidermet"

• Flăcările s-au stins pe rând;
• Un mare combinat s-a rupt în 12;
• SC Minacvai SA a intrat în lichidare;
• Sidermet, cu ochii spre America și 
pe Guvern.

SA, cea mai mare și mai 
viguroasă din cele 12 structuri 
nou înființate, se depun 
eforturi stăruitoare pentru 
realizarea capacității de 
producere a tuburilor din fontă 
ductilă. Este un proiect 
îndrăzneț, conceput și 
încurajat cu sprijinul consistent 
al deputatului de Hunedoara, 
fost ministru al Privatizării și 
președinte al FPS, Sorin 
Dimitriu, căruia călănenii îi 
mulțumesc.

Investiția, de mare valoare 
financiară, de complexitate, 
fiabilitate și indiscutabilă 
eficiență, se derulează cu forțe 
sporite. în baza unor garanții 
guvernamentale ferme și a 
contractelor încheiate, trei 
firme constructoare spe
cializate dau zor la hale, 
anexe, utilitățile aferente.

- Noua capacitate de 
producție, care va menține

SC “Crișmob ” SA Brad s-a privatizat. Noii stăpâni ai unității sunt hotărâri 
să revigoreze activitatea, să facă din Fabrica de mobilă din Brad ceea ce 

* a fost cândva și încă mai mult.
Aceleași speranțe le încearcă și muncitoarea Mariana Cor, în stânga imaginii, care 

strunește cu profesionalism mașina de aplicat furnir pe cant.
Foto: Traian MÂNU

“Tofan Pan” investește masiv la 
“Panicor” Hunedoara

Societatea Comercială de 
panificație “Panicor" din 
Hunedoara are de cca. o lună 
de zile un nou acționar 
majoritar. Prin cumpărarea 
pachetului de acțiuni deținut 
de firma “Grup Boromir", 
controlul fabricii de pâine 
hunedorene a revenit 
societății “Tofan Pan’", o 
falangă a grupului de firme 
“Tofan".

Conform celor declarate 
de dna ing. Liana Neghină, 
administratorul unic al 
“Panicor", acest transfer de 
proprietate reprezintă pentru 
firma hunedoreană certi

suflul metalurgic la Călan și 
speranța de existență a unei 
bune părți dintre locuitorii 
orașului, va cuprinde două 
grupe de utilaje, ne spune 

deopotrivă cu optimism și 
îngrijorare dl ing. Ion lonescu, 
directorul executiv cu 
dezvoltarea al SC „Sidermet" 
SA Călan. Prima o constituie 
cele contractate cu o firmă din 
SUA, în baza garanțiilor 
financiare ale Guvernului 
României, iar a doua - cele pe 
care trebuie să ie realizăm noi, 
după proiectele trimise de 
specialiștii americani la 
IPROMET București.

Spuneam că dl Ion 
lonescu ne-a vorbit cu 
sentimente amestecate despre- 
această investiție. Era 
încurajat că firmele 
constructoare, din Călan și 
Hunedoara, acționează cu 
perseverență și exigență la 
execuția halelor și a utilităților, 
că partenerul american va 
începe trimiterea utilajelor și 
echipamentelor chiar din prima 
decadă a lui aprilie a.c„

tudinea celui mai mare proiect 
de investiții de la constituirea 
fabricii in 1954. Prima etapă a 
programului de investiții 
urmărește revitalizarea 
industriei de panificație 
purtând marca “Panicor”. Cele 
cinci miliarde de lei alocate 
pentru acest an vor fi 
absorbite de reutilarea 
completă a fabricilor de pâine 
ale firmei de la Hunedoara, 
Hațeg și Călan și de crearea 
unei rețele de distribuție 
proprie în toate aceste 
localități. într-o a doua etapă, 
societatea își va schimba 
integral parcul auto. Cu 

conform graficului stabilit de 
comun acord, și că acesta a 
trimis deja toate 
documentațiile la IPROMET, 
în vederea demarării în 
România a execuției 
utilajelor din grupa a doua. 
Până aici, toate bune. Pe de 
a*ltă parte, interlocutorul era 
îngrijorat de repunerea pe 
rol de către Guvern a 
Ordonanței 92, care 
anulează facilitățile acordate 
pentru investițiile directe, 
stipulate în.Legea nr. 241/ 
1998. „în acest caz, spunea 
dl Ion lonescu, utilajele vor 
sosi și .vor rămâne în vamă, 
deoarece nu avem bani să 
plătim taxele corespun
zătoare. Va trebui să oprim 
investiția. Toate eforturile de 
până acum devin zadarnice. 
Viața acestei societăți și a 
orașului Călan va fi în mare 
pericol".

Politicieni, parlamentari, 
alți demnitari fac eforturi 
pentru amendarea Ordo
nanței 92 și rămânerea în 
vigoare a Legii 241. Călanul 
este doar un punct lovit crunt 
de aberațiile acestui 
document și de 
incapacitatea Guvernului 
Radu Vasile de a așeza 
economia țării și viața 
oamenilor pe făgaș normal.

Dumitru GHEONEA 

perspectivă ceva mai lungă, 
“Tofan Pan" va folosi spațiile 
din patrimoniul “Panicor" ce 
vor rămâne neutilizate pentru 
dezvoltarea unor activități 
productiv» în domeniul 
napolitanelor, biscuiților și 
expandatelor. Desfășurat pe 
o durată de doi ani, p’rogramul 
de investiții de la “Panicor” 
cântărește valoric cca. 10 
miliarde de lei.

Fiind o afacere de talie 
națională, “Tofan Pan" a 
transformat “Panicor" într-o 
pepinieră de formare a 
specialiștilor necesari acti
vităților de morărit-panificație.

Legi contra
dictorii 

paralizează 
economia

în orice țară cu tendințe spre dezvoltare și progres, 
guvernele pun un accent deosebit pe export și investiții, 
acordându-le o serie de stimulente. La noi nu se întâmplă 
așa. Ba chiar se procedează invers. Se dau hotărâri, 
ordonanțe, legi, adoptate de Parlament și promulgate de 
președintele țării, documente care se anulează în scurt 
timp unul pe altul, frânând în mod vizibil și periculos 
procesul redresării economiei românești. Cel mai dur 
exemplu îl constituie Ordonanța nr.92 privind acordarea

COMENTARIUL PAGINII
- de fapt neacordarea - unor facilități la investițiile directe. 
Respectivul act normativ, apărut în decembrie 1997, anula 
o ordonanță de urgență, emisă de guvernul Ciorbea doar 
cu șase luni înainte, în iunie 1997, care oferea 
investitorilor destule avantaje.

Politicienii, alți specialiști au dus lupte grele, timp de 
un an, pentru ca Ordonanța nr.92/1997 să fie amendată 
de Parlament și să devină Legea nr.241/1998, care 
includea, între altele, și stimulente explicite în favoarea 
investițiilor străine directe. Era o gură de oxigen pentru 
încurajarea investițiilor și revigorarea cât de cât a 
industriei, a activității productive. încurajați, mulți 
investitori români și străini au și demarat o serie de 
proiecte și obiective. Dar cum la noi orice minune ține 
doar trei zile, Legea 241/1998 avea să fie anulată la foarte 
scurt timp prin adoptarea Legii bugetului pe 1999.

Având în vedere exigențele impuse de Fondul 
Monetar Internațional la adoptarea bugetului României pe 
1999, între care un deficit bugetar de 2 la sută din PIB, 
rata inflației de 25 la sută, majorarea accizelor la diferite 
produse, lichidarea unui număr de societăți care produc 
15 la sută din pierderile pe economie și nici o relaxare 
fiscală, experții din Comisia Economică a Senatului 
României au evaluat că stimulentele fiscale acordate 
pentru investitori și exportatori ar însuma 4.141 de 
miliarde de lei - deficit la buget - și au aprobat fără 
crâcnire anularea lor, deci repunerea în funcțiune a 
Ordonanței nr.92/1997.

Eroare gravă. Descurajare totală a exportatorilor și 
investitorilor. Stoparea anumitor programe și obiective. 
Plecarea unor întreprinzători străini care veniseră cu bune 
intenții în România. Calculele sunt greșite din mai multe 
puncte de vedere. Mai întâi că această sumă, dacă poate 
fi reală, nu constituie sufocarea bugetului, dacă o 
raportăm, de exemplu, la cele 5200 de miliarde de lei ce 
trebuie injectați în Bancorex pentru a o ajuta să 
supraviețuiască și să se restructureze sub povara 
uriașelor credite neperformante acordate unor persoane 
influente și pentru care nimeni nu este tras la răspundere. 
Să nu mai vorbim de economia subterană, de evaziunea 
fiscală, de slaba colectare a impozitelor și taxelor. Apoi, 
anularea stimulentelor pentru investitori va lipsi România 
de unele obiective economice de la care ar fi recuperat, 
pe termen mediu și lung, prin impozite și taxe, mult mai 
mulți bani decât puținii cu care ar credita acum aceste 
investiții. Și nu în ultimul rând, inconsecvența fiscală și 
fragilitatea legilor românești, instabilitatea lor îi pun pe 
gânduri pe investitorii străini dacă să vină sau nu în țara 
noastră. Deocamdată nu vin prea mulți, iar alții își fac 
bagajele și pleacă.

Cine are de câștigat din toate acestea? Țara, în nici 
un caz. Nici românii

Dumitru GHEONEA

In prezent sunt “antrenați” 15 
ingineri care vor prelua 
responsabilitățile producției în 
toate unitățile de profil “Tofan" 
din Ardeal. “Panicor" 
angajează în prezent 
economiști, deoarece 
activitatea societății va fi 
organizată pe centre de profit, 
evidența contabilă a fabricii de 
la Hunedoara și a secțiilor din 
Călan și Hațeg ținându-se de 
acum înainte separat.

La nivelul personalului, 
fabrica de pâine hunedoreană 
a cunoscut deja o 
restructurare de proporții. Din 
410 salariați câți existau la 
începutul lui 1998, mai sunt 
180. Din cele declarate de dna 
Liana Neghină am reținut că 
pe fondul reutilării societății 
există perspectiva reangajării 
unei părți din personalul 

disponibilizat. La un nivel 
mediu preconizat al 
producției, “Panicor" va 
avea nevoie de cca. 250 de 
angajați.

Noua față a firmei 
hunedorene va putea fi 
admirată . începând cu 
sărbătorile pascale din 
acest an, când va fi lansată 
pe piață pâinea “DACIA”. 
“Acest produs, repre
zentativ pentru “Tofan Pan" 
și implicit pentru noi, este 
rezultatul noilor tehnologii 
folosite, marcând startul 
spre un nou standard în 
producția de pâine 
hunedoareană”, a mai 
precizat dna ing. Liana 
Neghină.

A. SĂLĂGEAN
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“Dă-mi aripi albe/ să 
pot zbura/ din întunericul 
vârstei meie/ inocente’’...

Sub un asemenea 
semn stă calea aleasă de 
Lucian Ursaleș pentru a 
evada dintr-o lume ce nu I- 
a ferit de dezamăgiri în viața 
personală, spre o realitate 
pe care îi place să și-o con
struiască singur. Iar aceas
tă realitate este poezia, în 
care tânărul învățător (20 
de ani) a început a se refu
gia în urmă cu trei ani.

“Aripi albe" este titlul vo
lumului său de debut, a că
rui lansare a avut loc în 
cursul săptămânii trecute, în 
prezența numeroșilor săi 
invitați din sala festivă a Li
ceului Pedagogic din Deva. 
S-au aflat alături de prota
gonistul fericitului eveniment 
prieteni și colegi de la Cen
trul de Pedagogie Curativă și 
de la Școala Waldorf din Si- 
meria, precum și foste ca
dre didactice care l-au în
drumat pe elevul Lucian 
Ursaleș pe parcursul celor 
doisprezece ani de școală.

Apărut la Editura “Emia” 
jin Deva, volumul de po
ezii trădează “o sensibili
tate ieșită din comun, o față

!Jă /t/eci r/ia /tăria te, 
ar rif ini/ne taine, 
bă/i'nt int/t teană.

cavi /âarjă o j/oate 
■iă înJ/Meșfr înh o <7i/ă 
să /ii o Secundă.

îndemn^)

MAI SUNT FLORI
Ferindu-ne de clipe și de prezentul etern, văzând într-un 

moment conturul veșniciei, neștiind sau prefăcându-ne că 
nu știm, urând sau mințindu-ne că nu putem să iubim, 
■aruncați la limita disperării, căutând un semn, o certitudine 
sau așteptând un miracol, mai ridicăm, din când în când, 
privirea... Suntem naivi, dar inconștiența noastră este atât 
de matură!

... Pierdută printre gânduri și sub povara întrebărilor, 
căutam... Cutreieram potecile nemaiumblate și îmi odih
neam sufletul în ungherele întunecate din trecut. Doream 
răspunsul la întrebările pe care nu le puteam rosti cu voce 
tare. . îmi era teamă de ecou! Oamenii erau la fel: unii se 
plângeau că nu înțeleg, pe cei mai mulți nu îi interesa.

..Doream fericire? Nu meritam. Voiam sinceritate? Nu 
știam ce înseamnă. Aveam nevoie de singurătate? Nu s-ar fi 
putut: gândurile măcinau tăcerea, liniștea, firescul.
* Ziua mi-a dat lumină, iar noaptea mai avea câte un 

felinar. Soarele și-a revărsat căldura, iar luna, strălucireat 
Oamenii au încercat să fie oameni. Să-mi dea speranță și 
cuvinte. Nu am crezut...

Trezindu-mă din visul realității, am aflat că ceva reve
nise. Cineva pusese lângă inima mea o floare. Un ghiocel, 
care nu crezusem că va mai putea înflori.

...Este primăvară! Și mai există flori! Așteptarea nu 
poate fi în zadar!... Mi-e dor de uitare? Sau poate că nu... 
Mai sunt flori! Mai caut... Mai aștept...

Manuela RUSU

( drne rfe tun 
la ÎS ani

Conform unui raport prezen
tat de organizația pentru apă
rarea drepturilor omului, Amnesty 
International, în prezent, peste 
300.000 de copii, cu vârste cu
prinse între 12 și 15 ani, sunt 
implicați în conflicte armate. Re
crutați și învățați să folosească 
arma, copiii devin "soldați" în 
armatele a cca. 44 de țări din 
întreaga lume. în plus, în zona 
Asiei și Africii, copiii recruți sunt 
supuși unor ritualuri "de inițiere" 
dintre cele mai sălbatice. Ei sunt 

ascunsă" a autorului - apre
cia directorul editurii, poeta 
Paulina Popa - care consi
dera că e prea multă tristețe

(mai cu seamă în a doua 
parte a cărții) pentru un tânăr 
de vârsta sa.

Dar pentru Lucian 
aceasta este starea de spirit 
(“mie nu-mi place să văd 
viața în roz"), el declarându- 
se un veritabil pesimist și 
melancolic. Jocul cu cuvin
tele a început ca o ambiție 
de a infirma prezicerile zo
diacului: ca și Capricorn, ce
ilalți n-ar fi trebuit să se aș
tepte de la el la prea multă 
poezie; or, Lucian a vrut să 
demonstreze - și se pare că 

<

bătuți cu cruzime, sunt supuși la 
perversiuni sexuale, la acte de 
canibalism cu scopul de a de
veni violenți. Raportul organi
zației internaționale mai demon
strează că în secolul XX, 90 la 
sută din totalul morților și răniților 
unui război sunt civili. în țările în 
curs de dezvoltare sau subdez
voltare, jumătate din aceste vic
time sunt copii, peste un milion și 
jumătate din aceștia murind în 
luptele la care au luat parte. 
(ASj 

asta reușește să facă - 
cum că e în stare să rea
lizeze cu adevărat ceva în 
viață.

- Fiind fan "Kelly Family", 
am corespondat cu foarte 
mulți tineri din țară, cărora 
apoi le-am trimis câteva din
tre poeziile mele, majorita
tea dintre ei încurajându-mă 
să le public. Așa am ajuns 
ca până la urmă cele mai 
reușite, din peste o sută de 
poezii scrise până acum să 
le reunesc într-un volum de 
debut.

Pasiunile lui Lucian Ur
saleș nu se rezumă la poe
zie (poeții preferați fiind Emi- 
nescu, Minulescu, Bacovia); îi 
plac, de asemenea, muzica 
(de altfel cântă la chitară, 
flaut, orgă, vioară), pictura și 
desenul (ilustrația cărții îi 
aparține), precum și filosofia 
(a obținut locul I anul trecut la 
faza județeană a olimpiadei 
la această disciplină).

Iar motto-ul de căpătâi 
pentru Lucian sunt cuvin
tele lui Cioran: “A iubi în
seamnă a suferi. Și cum 
mulți fug de suferință, pu
țini știu să iubească".

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

■7a /t/âtați/ată /ar tinri, 
>ă tăvi, ca n cioată 
sa a/eați ./tu ret..

,7a a roti/tort ha- o .)ea/t fă, 
să aai/i a /fă tua/ă
Să iaie./i...

La joacA ‘Acum nu ne mai îngheață nasul șt pfooarote 
Foto: Traian MÂNU
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MUSIC BOX
Pe albumul Stars sunt 

incluse piesele: Love 
Enough/ Bell Bottom Blues/ 
These Days/ Mr Soul/ Just 
This One Time/ Geronimo’s 
Cadillac/ Bigger They 
Come The Harder/ Love 
Hurts/ Rock'n Roll Doctor 
și Stars.

Primul show TV intitulat 
Cher i-a avut ca invitați pe 
Bette Midler și Elton John.

La 13.12.1975, casa 
Atlantic scoate culegerea 
The Beat Goes On: The 
Best Of Sonny & Cher. Con
ceput ca un cadou de Cră
ciun pentru fani, discul 
costă 4,98 dolari și cuprin
de 21 de hituri ale lor: Baby 
Don’t Go/ Just You/ Sing 
Cest la Vie/ I Got You 
Babe/ Why Don’t They Let 
Us Fall In Love/ Laugh At 
Me/ But You’re Mine/ The 
Revolution Kind/ What Now

Paginile web pot ii
tpeduseîn orice limbă

Așa după cum se știe, 
limba engleză este conside
rată "oficială” în mai toate as
pectele vieții internaționale. Nu
mai sub aspect politic lucrurile 
stau puțin altfel. Oricum, și pe 
Internet limba engleză este cea 
care s-a impus. Totuși, chiar 
dacă engleza predomină în 
web, există mii de site-uri 
scrise în alte limbi: franceză, 
germană, chineză și chiar 
arabă.

Căutarea unei informații 
anume pe Internet este deseori 
o muncă destul de ingrată. 
Dacă rezultatele căutării duc 
spre o pagină în limba arabă 
spre exemplu, toate eforturile 
căutătorului sunt egale cu 
zero. Cu excepția, desigur, în 
care persoana respectivă este 
cunoscătoare a limbii arabe. în 
limba engleză te-ai putea des
curca mult mai bine și, oricum, 
procentajul cunoscătorilor de 
limbă engleză este mult mai 
mare decât cel al cunoscăto
rilor limbii arabe. Ca urmare, mai 
multe companii producătoare 
de software și-au pus pro
blema creării unor programe 
capabile să traducă în limba 
engleză on-line astfel de 
pagini.

Unul dintre cele mai per
formante motoare de căutare 
în Internet, Altavista, oferă de 
o bună bucată de vreme cli-

My Love/ Have I Stayed Too 
Long/ Leave Me Be/ Little 
Man/ Living For You/ Love 
Don’t Come/ The Beat Goes 
On/ Beautiful Story/ It’s The 
Little Things/ My Best

CHER (VII)
Friend's Girl Is Out Of Sight/ 
Good Combination/ I Got 
You Babe (Good Times 
Soundtrack Version) și Hello.

Cher este din nou însăr
cinată și de aceea dispare o 
vreme din centrul atenției. 
Ea apare ca invitată la albu
mul lui Gregg Allman Band 
intitulat Allman ‘And Woman: 
Two The Hard Way (War
ner). La realizarea albumu
lui au participat Gregg 
Allman (keyboards, voce), 
Scott Boyer (chit), Randall 

enților săi exact această posi
bilitate. O pagină poate fi tra
dusă în câteva dintre limbile de 
circulație internațională și, as
pect important, după traduce
rea într-o altă limbă, site-ul are 
același aspect grafic cu ori
ginalul. Acuratețea traducerilor 
este relativ bună, cu excepția 
cazurilor în care se traduc pa
gini care conțin cuvinte de jar
gon..Când Altavista întâlnește 
astfel de cuvinte de jargon sau 
argou, rezultatul traducerii este 
de-a dreptul comic, sistemul 
încurcând chiar și dispunerea 
cuvintelor pe care a reușit să 
le traducă.

Cei de la Altavista folo
sesc programul Systran pro
dus de Systran Soft. Un as
pect important este acela că 
softul companiei Systran este 
oferit gratuit la adresa: 
www.systransoft.com. Acest 
soft, alături de altele asemă
nătoare, poate fi folosit și lâ 
simple traduceri ale unor cu
vinte, deci pe post de dicționar. 
Un astfel de dicționar se gă
sește la adresa http:// 
dictionaries.travlang.com. Baza 
de date este uriașă, iar tot 
ceea ce are de făcut utiliza
torul este să introducă un cu
vânt, așteptând apoi să i se 
afișeze explicația acelui cu
vânt și toate variantele lui.

Andrei NiSTOR

Tinerii și infracțiunea
■
I
I

k

Scandal...
Pentru comiterea infracțiu

nilor de ultraj contra bunelor 
moravuri și distrugere sunt cer
cetați patru tineri din Petroșani. 
Este vorba de Ștefan.Sîrbu, 20 
de ani, Nicușor Paveiescu, un 
recidivist de 22 de ani, Mihai Ion 
Măgureanu, 21 de ani și Pavel 
Cenușa, 23 de ani, vagonetar-la 
E.M. Livezeni.

în repetate rânduri, aceș
tia au provocat scandal într- 
un bar din localitate și au dis
trus bunuri valorând aproape 
un milion de lei. (V.N.)

Bramblett (sax), Harrison 
Calloway (horn), Ben Cauley 
(trompetă), Ronnie Eades 
(sax), Vanetta Fields (voce). 
Dennis Goode (trombone), 
Bobbye Hall (percuție), 
Doug Hayward (voce), Pat 
Henderson (voce), Ricky 
Hirsh (chit.), Jim Horn 
(horn), John Hug (chit), 
Clydie King (vocje), Neil

Larsen (keyboards), Shirley 
Matthews (voce), Russell 
Morris (voce), Mickey Raphael 
(harmonica), Timothy B. 
Schmit (voce), Bill Stewart 
(bat), Fred Tackett (chit), 
Harvey Thompson (sax) și 
Willie Weeks (bass). Pe 
albumul Two The Hard Way 
figurează piesele: Move Me/ I 
Found You/ Loce/ Can You 
Full/ You’ve Really Got A Hold 
On Me/ We’re Gonna Make It/ 
Do What You Gotta Do/ In For 
The Night/ Shadow Dream

Oamenii de știință ne de
monstrează cum animalele se 
nasc cu instinctul de a fi părinte 
și de a avea grijă de copii, a. 
crește copiii ca și cum ar fi 
unica lor menire de a fi pe acest 
pământ. Probabil că la om acest 
instinct s-a estompat odată cu 
dezvoltarea civilizației umane.

Necesitatea de a învăța 
adulții, care au copii, să de
vină și să se comporte ca pă
rinți, pare tot mai evidentă. Nu 
e suficient să ai copilul tău 
pentru a fi și a te comporta 
precum un Părinte.

Profesia: 
Părinte
învălmășeala și graba în 

care trăim lasă tot mai puțin 
timp pentru a ne ocupa de co
pii. Tații sunt mai tot timpul la 
serviciu și când sosesc 
acasă sunt obosiți și nervoși. 
Citirea ziarului și un meci de 
fotbal urmărit la TV sunt mult 
mai importante decât temele 
de casă ale copilului sau 
dorința lui de a merge până în 
parc. Mamele sunt și ele în 
câmpul muncii și asta înseam
nă timp mai puțin acasă, cu fa
milia, cu copiii. Stresul, nervii 
și lipsa de răbdare față de 
membrii familiei este și la fe
meie un lucru normal. Mama 
nu mai întâmpină copilul în 
prag când vine de la școală 
pentru că mama vine și ea 
mai târziu de la serviciul ei. 
Doza de stres, nervi și teama 
de șomaj o pândesc și pe Ma
mă însă ea nu poate doar citi 
ziarul și urmări o emisiune 
deconectantă la TV pentru că 
trebuie să facă mâncare, cu
rățenie, să spele haine și 
vase și să supravegheze co
piii în timp ce își fac temele de 
acasă. Oboseala și stresul 
contribuie la lipsa de răbdare 
a Mamei față de copii.

De aici până la devieri în 
comportamentul copiilor e 
doar un pas.

A fi Părinte nu înseamnă 
doar a “deține'1 un copil ci este 
într-adevăr o vocație, o pro
fesie. Pentru această profesie 
se pare că vor trebui pregătiți 
în viitor toți acei oameni care 
vor să devină Părinți.

Ina DELEANU

Song/ Island/ I Love Makin' 
Love To You și Love Me.

Datorită deceselor unor 
membri fondatori (Duane 
Allman decedat în 1971 în 
urma unui accident de moto
cicletă și bassistul Berry 
Oakiey decedat tot în urma 
unui accident de motocicletă 
în 1972), în 1976 Gregg 
Allman decide să destrame 
grupul The Allman Brothers.

Tot în 1976 se naște fiul 
Elijah Blue, după care Cher 
intră în studiouri alături de 
producătorii Jimmy Webb și 
Steve Bard pentru a înre
gistra un album nou. Apărut 
la începutul lui 1977, LP.-ul 
intitulat I'd Rather Believe In 
You a fost un eșec. Pe disc 
sunt incluse piesele: Long 
Distance Love Affair/ I’d 
Rather Believe In You/ I 
Know/ Silver Wings & 
Golden Rings/ Flashback/ 
It's A Cryin’ Shame/ Early 
Morning Strangers/ Knock 
On Wood/ Spring și 
Borrowed Time, (va urma)

Horia SEBEȘAN

http://www.systransoft.com
dictionaries.travlang.com
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ÎNSEMNĂRI
în amintirea

ziaristului Simion Pop
Puiu, colegul nostru - a venit la 

redacție radiind de bucurie.
- Uite ce am! - ne-a spus. Unealtă 

ultimul răcnet! Să vezi ce anchete, ce 
reportaje o să iasă după memoria 
lui...

în birou a venit șeful nostru de la 
economic: nea Șoni. “Băieți, trebuie 
să scriem ceva despre “Ziua 
forestierilor". Cine vrea să meargă la 
Grădiștea de Munte? Materialul apare 
mâine.

- Merg eu! - a sărit Puiu. Puteam 
să-i luăm noi 
bucuria de a 
se documenta 
mecanizat...?

Spre prânz
a revenit. Și-a dat de pe umăr 
cureaua din piele lată cu un gest 
teatral ținând în brațe tandru 
casetofonul. S-a așezat grav la 
birou... Noi l-am înconjurat curioși... 
Nea Șoni și-a frecat palmele. Puiu a 
apăsat pe butonul de pornire-redare. 
Respiram toți la “relanti". Se auzea 
banda foșnind. Cu puțină imaginație 
auditivă, puteai să auzi că mai întâi s- 
a “prins” vântul trecând prin acele 
brazilor, clipocitul apei mângâind 
pietrele în drumul ei spre Marea cea 
Mare...

...Și s-a învârtit banda... s-a învârtit 
până la capăt...

- S-au pierdut vocile - a spart 
liniștea nea Șoni. Hai să întoarcem 
banda...

Și cum nici un necaz nu se vrea 
singur! - ce-a făcut, ce n-a făcut Puiu, 
da a scăpat rola din mână...

Ne-a găsit redactorul șef 
"depănănd” la bandă.

- Gata materialul cu forestierii? - a 
întrebat.

- Nu știu ce a bâiguit Puiu, dar noi 
mai aveam o speranță. Poate că 
totuși...

După vreo jumătate de oră, a venit 
^secretarul de redacție: Puiule, să nu

fie mai mare de 20 quadrați! Și hai 
dă-l o dată!...

Nimic nici pe partea “nevăzută" 
a benzii... Și bietul Puiu avea o față 
de om neliniștit... A sunat telefonul. 
Am auzit -în receptor vocea 
nervoasă a redactorului șef. “Să 
vină....”

Mă aștepta în ușă.
- Te duci la Grădiștea de Munte. 

La Costești te așteaptă mașina. 
Totul e rezolvat. Vezi cum mergi cu 
mașina. Reportajul îl transmiți prin 

telefon la 
tipografie. 
N e - a m 
înțeles?

Când am 
ajuns la Grădiștea de Munte, 
soarele mângâia crestele muntelui, 
în vale se simțea că înserarea se 
strecura nevăzută pentru somn...

Pe șeful sectorului de exploatare 
l-am găsit la birou. Stătea cu capul 
proptit în palma stângă. Și pe fața 
lui se cuibărise neliniștea...Era 
supărat. (Parcă era Puiu...) Nu-i 
mergeau treburile cum ar fi vrut: 
două tafuri “picaseră”. Un 
cal'dezertase” din sector. Nu mai 
era motorină... Se întrerupsese și 
curentul...Scrisori nu mai soseau...

Mi-am notat date. Multe date... 
Ca să pot înfiripa un reportaj bogat 
în fapte...

L-am scris pe colțul mesei, la 
brutarul șef. Parcă aici aerul avea 
mai multă liniște de care eu aveam 
nevoie ca să împărtășesc hârtiei...

l-am dat un titlu șocant: 
"Neliniști, pentru liniștea 
oamenilor".

Fie ce-o fi - mi-am zis...în presa 
de partid cuvintele neliniștitoare nu- 
și prea aveau locul...

Și-totuși - reportajul a apărut cu 
acest titlu...

Al. PANAiTESCU

CASETOFONUL

Pentru mai multă calitate 
și legalitate în construcții 

____ si urbanism
Inspecția în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului a județului Huendoara și-a analizat activitatea desfășurată în 
anul 1998. în,pofida personalului restrâns (doar 22 de angajați, împreună 
cu cei trei de la agenția din Petroșani) și a razei mari de acțiune, munca a 
fost consecventă și fructuoasă. Dintr-o informare pe care ne-a pus-o cu 
amabilitate la dispoziție dl inspector șef Mihai Șahiu am reținut câteva 
date și constatări edificatoare în acest sens.

Au fost întreprinse 1015 acțiuni de control în proiectare, execuție și 
disciplină în urbanism, fiind constatate 1319 deficiențe. Cele mai multe, 
610, s-au cantonat în domeniul calității construcțiilor, iar un număr de 305 
în cel al disciplinei în urbanism.

Principalele nereguli în realizarea construcțiilor au constat în: lipsa 
măsurilor corespunzătoare la obiectivele întrerupte din lipsă de fonduri, 
ceea ce duce la deteriorarea lucrărilor executate; absența responsabililor 
tehnici cu execuția la unele lucrări, deși Legea 10/1995 prevede expres 
acest lucru; neîntocmirea la timp a documentelor de atestare a calității 
lucrărilor; neimplicarea organelor locale în activitatea de construcții, pentru 
care au atribuții precise.

Față de carențele și ilegalitățile constatate în anul 1998 s-au luat 
măsuri, s-au aplicat amenzi, au fost oprite unele lucrări. Mai exact, au fost 
aplicate 60 de amenzi cu o valoare totală de 523,3 milioane de lei. în 
aceeași perioadă de timp au fost analizate 520 de proiecte pentru emiterea 
avizelor de modificări și 73 de reclamații referitoare la unele încălcări ale 
normelor privind calitatea lucrărilor în construcții și disciplina în urbanism. 
Personalul inspecției a participat și la patru acțiuni de constatare și evaluare 
a urmărilor unor inundații și alunecări de teren în perimetrul județului.

Activitatea ICLPUAT Hunedoara a început sub mai bune auspicii în 
1999. (D.G.)

• Vești din Călan •
Hotărâre

Consiliul local Călan a 
hotărât ca, de la 4 martie a.c., 
cei ce vor beneficia de ajutor 
social să efectueze 5 zile de 
muncă pe lună. în acest sens 
se vor prezenta la SC 
"Gospodarul" SRL, mai precis 
la administratorul acesteia, dl 
Andrei Șoș. Apreciem 
hotărârea respectivă ca foarte 
bună, ea aplicându-se în 
multe localități ale județului, 
de multă vreme, cu rezultate 
benefice pentru obște.

Căsătorii 
gratuite

în Călan - cum ne spunea ■ 
dna Valeria lovănescu, de la 
Serviciul Stare Civilă - 
căsătoriile nu costă nici un 
leu, în afară de prețul 
timbrelor ce se aplică pe 
certificatul ce se eliberează cu 
acest prilej. Consiliul local ar 
putea stabili o oarecare taxă 
din care s-ar putea cumpăra 
- de pildă - un casetofon sau 
magnetofon care să fie pus în 
funcțiune cu ocazia 
ceremoniilor respective, ceea 
ce va da solemnitate actului 
căsătoriei. Se sugerează, de 
asemenea, ca oficierea 
căsătoriilor să se efectueze 
într-una din cele trei camere 
ale primăriei din orașul nou 
unde sunt condiții foarte bune 
pentru așa ceva. Menționăm 
că, în perioada trecută din

acest an, în Călan, au avut 
loc 12 căsătorii, cea mai 
recentă fiind a dlui Tiberiu 
Clezer cu dna Isabela Maria 
Stoica. Tuturor noilor familii - 
casă de piatră!

Din agricultură

Din discuția cu dna 
Florica Lăpușan, de la Ca
mera agricolă a orașului, am 
reținut eră în toamnă s-au 
însămânțat cu grâu doar 220 
ha, iar cultura evoluează 
bine, până în prezent. în 
primăvara în care am intrat 
recent, cel puțin calen
daristic, se vor semăna - 
conform unui program stabilit 
de nu știm cine - 350 ha cu 
orzoaica, 170 ha cu ovăz, 
1200 ha cu porumb, 325 cu 
floarea soarelui, 280 ha cu 
cartofi, 260 ha cu legume ș.a 
Se speră într-un an agricol 
rodnic.

Legea 18 se 
aplică

Până în prezent au fost 
eliberate aproape 500 de 
titluri de proprietate celor în 
drept să primească pământ, 
iar alte 148 de fișe au fost 
trimise spre completare. în 
conformitate cu Legea 169, 
se mai solicită încă 701 ha 
pământ și 1650 ha pădure. 
Pădure ar fi de unde să se 
dea, pământ însă nu.

Traian BONDOR

Viol în curtea școlii
Polițiștii din Băcia au fost 

sesizați de N.L., 31 de ani din 
localitate, că într-o recentă 
seară, în jurul orei 22, în timp ce 
se îndrepta spre casă, în curtea 
Școlii generale Băcia, a fost 
victima unui viol.

Autorul este Gheorghe 
Balazs, un recidivist de 30 de 
ani din localitate.

Cercetările continuă cu 
autorul în stare de libertate, 
întrucât femeia a declarat că își 
va retrage plângerea în cazul in 
care agresorul o va despăgubi 
cu suma de bani pretinsă în 
termenul stabilit.

Proiectile la Teliuc
în ultima vreme, în zona 

Teliucului Inferior doi cetățeni au 
găsit mai multe proiectile.

în pădurea din apropierea 
localității, Petru Acislăriței a 
descoperit două.

După ce a fost asigurat locul 
unde se aflau cele două 
proiectile, a fost anunțat 
Inspectoratul Județean de 
Protecția Civilă, care le-a ridicat 
în vederea distrugerii.

După câteva zile, pe un 
teren viran din aceeași 
localitate, Vasile Stoica, din 
Hunedoara, a găsit un alt 
proiectil. Și în acest caz s-au 
luat măsurile necesare.

Agresorii
Un individ din Sulighete, pe 

nume Viorel Ghici, de 26 de ani, 
s-a apucat de prostii la Deva.

,,Voinicul" a agresat o 
femeie pe o stradă a 
municipiului, provocându-i 
leziuni care necesită 30 de zile 
de îngrijiri medicale.

Alt,, voinic" este Temistocle 
Sorin Nicuța, devean, 24 de ani. 
Aflându-se el într-o noapte la 
barul ,, Camei” din Deva, l-a 
bătut pe C.F. - 28 de ani, de i-au 
trebuit omului 26 de zile de 
îngrijiri medicale.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

I Licitație publică
BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ I
EXTERIOR - BANCOREX SA

• Sucursala Deva !
I în scopul reînnoirii parcului auto, BANCOREX SA I 
| scoate Ia vânzare prin licitație cu strigare | 
I autoturismul marca OPEL ASTRA - an de fabricație ■ 

1994, înmatriculat sub nr. B-21-BCX.
I • Valorificarea va avea loc pe „principiul văzut - I 
| plăcut* la sediul Sucursalei BANCOREX DEVA în baza I 
. prețului de pornire specificat în Fișa Tehnică.
* • Vizionarea autoturismului și procurarea Fișei I
| Tehnice de prezentare se pot face la sediul Sucursalei | 
| DEVA prin grija Compartimentului Administrativ.

• Licitația va avea loc în data de 03.04.1999, ora
I 10.00, la sediul vânzătorului. I

Relații suplimentare privind condițiile de |
■ participare la licitație se pot obține la sediul ■ 
J Sucursalei BANCOREX DEVA, din str. 22 Decembrie, '
I Bl. 7 și / sau la telefon 230183. |
I------------------------------------------------------------------------------------- 1

in conformitate cu prevederile Art. 117 djn Legea 
nr. 31/90, republicată, Consiliul de Administrație al 

S.C. “Favior-Vîdra”SA Orăștie
CONVOACĂ:

Adunarea generală a acționarilor în data de 14 aprilie 1999, ora 
12, la sediul societății din Orăștie, str. Gh.Lazăr nr.2, pentru toți 
acționarii înscriși în registrul acționarilor în ziua de 31 martie 1999, 
considerată ca dată de referință. Ordinea de zi a adunării generale 
este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de gestiune 
al Consiliului^de administrație pentru anul 1998;

2. Raportul comisiei de cenzori;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a 

contului de profit și pierderi pe anul 1998;
4. Stabilirea și aprobarea dividendelor cuvenite acționarilor 

societății cât și a modului și a termenelor de plată a acestora.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului 

de activitate pe anul 1999;
6. Prezentarea și discutarea raportului întocmit de comisia de 

cenzori în urma adresei nr. 823/1999 a Consiliului de administrație, 
cu privire la problemele generate societății comerciale de fostul 
director general, în vederea descărcării de gestiune a acestuia;

7. Aprobarea înscrierii societății comerciale la cota bursei de 
valori București și validarea cenzorului extern independent;

8. Aprobarea nivelului de creditare pe anul 1999; Aprobarea 
ipotecării și gajării unei părți din patrimoniul societății pentru 
obținerea de credite bancare;

9. Mandatarea Consiliului de administrație pentru a aproba:
- lista de investiții pe anul 1999 și pe trimestrul I 2000;
- lista de mijloace fixe ce vor fi scoase din uz;
10. Diverse.
în cazul în care în 14 aprilie 1999 Adunarea generală a 

acționarilor nu va fi legal constituită, se fixează și se consideră 
convocată prin prezenta înștiințare o a doua Adunare generală a 
acționarilor în data de 15 aprilie, 1999, ora 12, la sediul societății 
comerciale, având aceeași ordine de zi.

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara 
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și 
HG 55/1998, modificată și completată cu HG nr. 361/1998, 100% din acțiunile Societății Comerciale 
“CEREALCOM” - SA cu sediul în Deva, str. Ardealului, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R 4726368, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/663/1997, având:

Obiectul principal de activitate: Contractarea, achiziționarea, păstrarea și valorificarea cerealelor, 
leguminoaselor boabe și oleaginoaselor și efectuarea de prestări servicii privind depozitarea și păstrarea 
rezervei de stat la cereale și leguminoase boabe, importul și exportul cerealelor, leguminoaselor 
boabe și a semințelor oleaginoase, importul de îngrășăminte chimice, semințe, pesticide, combustibili 
și lubrifianți.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 
5.123.775 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 5.147.224 mii lei.
Pierdere realizată în anul 1998: 3.658.171 mii lei.
Struttura acționariatului la data de 16.02.1 999 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 204.951 100
SIF - —
PPM — -
Alții • _
TOTAL 204.951 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 5.123.775.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 
Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 5.000.000 lei și garanția de participare în valoare de 153.713.250 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat sau în 
contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/strâine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 15.04.1999, ora 12, la sediul FPS - DT Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 22.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participant.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize 
convertibile, în USD, deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - doamna 
Vlad Elena, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro


telefoane celulare GSM.
ANIVERSARI

• La multi ani pentru 
Mariana Cizmaș din partea 
soțului Silviu și a socrilor 
Eugenia și Gașpar.

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
2585 mp,Deva DN 7, lângă 
pompa de benzină Naghi & 
Oii, preț 9 DM/mp, nego
ciabil. Tel. 059152039, 
094619830. (9077)

• Vând casă cu etaj în 
Geoagiu, încălzire centrală. 
Tel. 221649. (9062)

• Cumpăr apartament 2 
camere în Deva, exclus Mi
cro. Ofer 60 milioane lei. Tel. 
622197.(4106)

• Vând apartament 3 ca
mere. parter. Tel. 621745. 
(4107)

• Vând casă, Simeria, 4 
camere, garaj. Tel. 262458. 
(4108)

• Vând apartament 2 
camere, parter, pentru pri
vatizare, zona Micro 4, preț 
40.000.000 lei, negociabil. 
Tel. 710114. (2477)

• Vând casă, piese Ford 
Sierra, motor Ford Escort, 
ARO 243, cu remorcă, bi
ciclete, tel. 242930. (9918)

• Vând apartament 2 
camere, semidecomandate, 
parter, central, Orăștie, tel. 
242119(9925)

• Vând urgent tractor 650, 
în stare de funcționare. Tel. 
623039, după ora 19. (4105)

• Vând ARO Diesel, cu 
camionetă. Tel. 227473, 
092411476.(4105)

• Cumpăr microbuz Rocar 
(TV), caut de închiriat mi
crobuz orice tip. Tel. 092 
778811.(2475)

• Vând minitractor 12 CP 
cu toate utilajele, producție 
românească, SC SRL, 
obiective multiple - fără 
activitate, înființată în 1995, 
teren agrement și grădinărit. 
Informații Bozeș, 114, corn. 
Geoagiu. (4108)

• Vând tractor 445, cu 
cabină, fabricat în 1986, cu 
pluguri, două bnăzdare, semă
nători universale pentru grâu 
și porumb, pentru 445 și 
pentru tractoare chinezești, 
cultivatoare pentru patru 
rânduri, discuri, mașini 
erbicidat. Informații tel. 094/ 
290150.(9568)

• Vând bicicletă Pegas 
bărbătească, nouă și teren 
intravilan Geoagiu Băi, pre
țuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20.

• Vând convenabil pompă 
pentru carburanți “Bach
mann", dublu corp, asigur 
montaj și garanție un an. 
Informații tel. 233452, seara. 
(9008)

Tel. 094 859958. (4102)

• Vând vacă, trei ani, cu 
vițel. Sântandrei.tel. 673186, 
orele 19-21. (4110)

• Vând calculatoare se
cond hand și imprimante la
ser. Tel. 226644, 092 
724435. (2480)

•Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculării rapide, 
169.000,01/6376273,092/ 
342628,092/342629. (OP)

• Vând orice teleco
mandă pentru televizor 
(150.000), video, satelit. 
092/368868. (2737)

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 ani, 
ceasuri, tablouri, argintărie, 
statuete, diferite piese 
decorative vechi. Tel. 056/ 
184728, 092/397184(9005)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
14, tel. 225075. (9678)

• Cumpărtehnologie pen
tru confecționat bolțari, cal
culator K6-2-300-30,. tel. 
247291(9919)

• Vând talon ARO 10-4. 
Informații de luni până vineri, 
Orăștie, str. Eroilor, bl. 36/ 
34, orele 16-21. (9923)

• Vând hort pentru piei, 
mașină de ras și polizor pentru 
piei, Orăștie, 241699 (9912)

• Cumpăr vitrină verticală, 
1,5-2 m, Orăștie, tel. 094/ 
508327(9927)

• Vând familii de albine, 
Geoagiu Sat, str. Tileșului, 
25, familia Bucur. (9929)

• Termosanitara SRL 
Hunedoara, str. Doroban
ților, nr. 12, comercializează 
centrale termice pe gaz, 
țeava multistrat și fitinguri 
Henco, radiatoare, boilere, 
tel. 092/701072 (9014)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate particulară 
de construcții angajează 
urgent zidari. Tel. 216795, 
orele 7-15. (9099)________

• Caut șofer amator, cate
goria B, bărbat sau femeie. 
Rapolt 100, tel. 669277. 
(2479)

• Sunteți o persoană 
ambițioasă? Doriți să câș
tigați mulți bani? Dacă da, 
sunați și profitați de oportu
nitate, indiferent dacă 
sunteți șomer sau student. 
Tel. 054/627527, 094/ 
280444. (3979)

• Persoană dinamică, 
intreprinzătoare, vârsta 29 
ani, domiciliul în Deva, 
posesor carnet conducere 
categ. B, solicit loc de 
muncă în care să fie apre
ciată munca, devotamentul 
și inițiativa. Tel. 212048.

• Societate comercială 
angajează zidar-finisor. 
Deva, str. Barițiu, nr.23, 
tel.216654 (4053)

• Dr. Cârlan Traian - 
medicină generală - medic 
familie consultă zilnic în 
Dacia, bl.20, scara 3, parter, 
în vecinătatea Bufetului 
“Garofița". (2481)

DIVERSE

DECESE

• Cu nemărginită durere 
soția Viorica, fiul Neluțu și 
mama Ana anunță dispariția 
fulgerătoare a scumpului lor 
șoț, tată și fiu

Potrivit prevederilor art. 48, alin. 1 din Ordonanța 
Guvernului nr.60/4997, aprobată prin Legea nr. 212/1997, 
GRUPUL DE POMPIERI "IANCU DE HUNEDOARA" al județului 
Hunedoara organizează în perioadă 27-28.04.1999 cursul de 
atestare a cadrelor tehnice din administrația publică locală și 
a personalului tehnic al agenților economici și instituțiilor, cu 
atribuțiuni de îndrumare, control și constatare a incălcării 
legii in domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

Condiții de participare și documente ce trebuie depuse 
la înscriere:

• cerere de înscriere - se completează la înscriere;
• adeverință de salariat din care să rezulte că soli

citantul este numit să îndeplinească atribuții de control, 
îndrumare p.s.i.;

• copie legalizată după diploma de absolvire a unei 
forme de învățământ (minim studii postliceale)

• taxa aferentă cursului de atestare este de 320.000 lei 
și se achită la înscriere la casieria Grupului de pompieri.

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb cabană cu teren 
500 mp intravilan, Deva, cu 
200 mp intravilan. Tel. 
217075.(2482)

• Schimb casă cu apar
tament în Deva. Tel. 225578 
(3984)

ÎNCHIRIERI
_______________

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial, zona piață 
Simeria. Tel. 261035, după 
ora 16. (4116)

• Ofer garaj de închiriat. 
Tel. 213110(2476)

• Caut de închiriat gar
sonieră nemobilată sau una 
cameră la casă. Tel. 
624576. (4104)

• Notar public Opruța 
Tatiana anunță schimbarea 
sediului biroului notarial în 
Deva, b-dul luliu Maniu 
(fostul Lenin), bl.C, sc.A, 
parter, jud. Hunedoara, 
începând cu data de 5 
aprilie 1999. (4115)

• S.C. Agromec SA 
Orăștie convoacă adunarea 
generală a acționarilor la 
sediul societății pentru data 
de 13 aprilie 1999, ora 10, 
având ordinea de zi: apro
barea bilanțului contabil și 
diverse. în cazul neîntrunirii 
cvorumului, adunarea gene
rală se va ține a doua zi, la 
aceeași oră, în același loc. 
(9922)

• S.C. Agromec SA Că- 
lan convoacă adunarea 
generală a acționarilor pentru 
aprobarea bilanțului contabil 
pe anul 1998, în data de 6 
aprilie 1999, ora 10, la sediul 
unității, Tabăra Militară, 3. în 
caz de neîntrunire a cvoru
mului, se va ține în 7 aprilie, 
la aceeași oră și în același 
loc. (9924)

• S.C. Suinprod SA, cu 
sediul în Orăștie, str. Luncii 
nr. 1, organizează licitație 
pentru închirierea unor spații 
în incinta fermei Turdaș. 
Licitația are loc în data de 
12.04.1999, ora 10, la sediul 
societății. Informații la tel. 
241640.’(9928)

asistent I0AN TĂNDĂU
în urma unui tragic acci
dent. înmormântarea va 
avea loc azi, 31 martie, ora 
14, la Cimitirul Bejan. 
Corpul neînsuflețit se află 
depus la Casa mortuară 
Deva. Dumnezeu să-l ierte 
și să-l odihnească în pace! 
(4000)

• Colectivul Laboratorului 
de Radiologie Spital Jud. 
Deva este alături de familia 
îndurerată de moartea ful
gerătoare a celui care a 
fost un bun soț și tată

I0AN TĂNDĂU
Dumnezeu să-l odih- 

nească! (4122).__________

• Locatarii blocului F, din 
str. I. Corvin, Deva, exprimă 
profunda lor compasiune 
familiei Țăndău pentru pier
derea fulgerătoare a fostului 
vecin

asistent I0AN ȚĂNDĂU
Dumnezeu să-l odih

nească în pace! (4000)

• Familia Nasta Cornel și 
Doina sunt alături de dna 
Țăndău Viorica și fiul 
Neluțu în momentul de 
adâncă durere pricinuit de 
pierderea celui care a fost 
un bun soț și tată

IOAN TĂNDĂU/

Dumnezeu să-l ierte și 
să-l odihnească în pace!

WVWVWWWWWVW^

Vremea va deveni*în 
general frumoasă. Cerul 
va fi temporar noros în [ 
sud-estul țării, unde local 
va ploua, iar în rest va fi 
variabil. Vântul va sufla 
slab până la moderat, cu 
unele intensificări în sud- 
est. Temperaturile ma
xime se vor încadra între 
10 și 18 grade iar cele 
minime între 0 și 8 grade. I 
Izolat vor fi condiții de l 

ceață. ' l

■VWWWWWkAAAAAAAAl

SC TRANSLOC SA Deva
angajează conducători auto pentru 

autobasculante de 16 tone. 
Informații la sediul din strada Depozitelor, 

nr. 2 sau la telefon 054/223645.

TRATAM EMT
A AT 11 RAI

• Cu plante amestecate în număr de 32;
• Cu ciuperca din Tibet, folosind laptele crud;
• Cu ouă de prepeliță; 
Informații telefon 213752

PRO TV Deva, 
scoate la concurs un post de 

SECREȚARĂ (asistent relații cu publicul).
Condiții: - experiență în domeniu;

- cunoștințe contabilitate primară;
- cunoștințe operare calculator;
- comunicabilifate;

CV-urile și recomandările pot fi primite /a sediul PRO TV 
Deva, P-ta Victoriei, nr. 2, clădirea IPH, etaj IV, până vineri, 
2 aprilie 1999.

Relații la telefon: 233662

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva 
cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 2 
(în clădirea Fundației pentru tineret), 

oferă persoanelor dispon ib ilizate în baza Ordonanțelor 9 sau 22
Consultanță Gratuită

pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont 
propriu 

Program: 10.00-16.00 zilnic (luni-vineri)

Societatea comerciala "REVA ’ SA Simeria, 
str. Atelierelor, nr. 32, 

anunță
LICITAȚIE

în data de 7.04.1999, ora 10 ^0, pentru vânzarea 
unui autoturism DACIA 1310-TLX, fabricație 1990.

înscrierea și depunerea taxei de participare și 
garanție până la ora începerii licitației.

Relații suplimentare la Serviciul Mecano- 
Energetic, tel. 261780/int. 119.

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr.l, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

Consiliul de administrație al SC AGROMEC 
SA Simeria convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor pentru data de 2.04.1999, ora 
10,00, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 261321.

S.C. CORNUL SRL Deva
cu sediul în Deva, str. Liliacului, bl.23, sc. B, ap.18, tel. 223285, 092/358395

anunță că
începând cu data de 1.04.1999

deschide un nou traseu de transport persoane DEVA - CLUJ, cu 
plecare din Autogara Deva, ora 6,30, sosire Cluj 10,00. 

Plecare Cluj: 15,30, sosire Deva 19,00.
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11 HD - €XPO 1999 și-o 
deschis porțile Io Deva

NOTA

Sub emblema “HD - Expo” 1999, Târgul comercial de 
Paști organizat anual de C.C.I. Hunedoara și-a deschis ieri 
porțile la Deva. Timp de cinci zile, între 30 martie - 3 aprilie 
a.c., târgul oferă devenilor posibilitatea achiziționării de Paști 
a unor obiecte cu valențe de cadou, gama produselor 
cuprinzând domeniile: jucării, papetârie, bijuterie, mobilier, 
ambientări interioare. La expoziție participă șase societăți. 
Un număr destul de modest, având în vedere că în 1998 
numărul participanților s-a ridicat la 10, iar în urmă cu doi ani 
expuneau 20 de societăți comerciale. O explicație a acestei 
stări de fapt o oferă dl Cristi Solomon, șef compartiment 
târguri și expoziții din cadrul C.C.I. Hunedoara: "Datorită 
trendului economic negativ, fenomenul expozițional cunoaște 
în România o cădere accentuată în acest an. Camera de 
Comerț și Industrie Hunedoara a formulat invitații de 
participare unui număr de peste 200 de firme. Din păcate, 
austeritatea bugetelor acestora a limitat drastic posibilitatea 
participării, deși intențiile au fost numeroase. Pe de altă 
parte, puterea scăzută de cumpărare a populației face ca 
acest gen de expoziții cu vânzare să figureze în 
contabilitatea firmelor mai mult ca și cost, veniturile încasate 
din comercializarea produselor expuse fiind foarte 
mici”.(A.S.)

Dna Elena Stoian locuiește 
la ultimul etaj al blocului 42 din 
Micro VII, Hunedoara. Când 
plouă sau când se dezgheață 
zăpada, apa pătrunde prin 
crăpăturile terasei imobilului, 
afectând pereții locuinței și chiar 
mobila. “Am cumpărat tablă, 
așa cum am fost sfătuiți să 
facem - spunea. Dar dacă am 
pus tablă numai pe porțiunea 
corespunzătoare spațiului meu, 
degeaba. Ar- fi trebuit ca toți 
locatarii de la ultimul nivel să 
facă la fel."

Așa că efortul dumneaei 
financiar a fost făcut în zadar, 
apa continuând să se infiltreze 
și să-i strice lucrurile din casă. 
Dumneaei speră ca vecinii să-i 
înțeleagă necazul, să facă un 
efort pentru rezolvarea 
problemei, să nu stea pasivi. 
Este vorba în fond de 
degradarea unui bloc, a 
structurii de rezistență a 
acestuia, un imobil în care 
locuieșc și dumnealor, iar în 
timp se pot confrunta cu 
aceleași grave probleme. (E.S.)

f

X.

(Urmare din pag. 1)

Pe plan spiritual mă bucur 
că am acces la filozofia 
idealistă, care mi-a lipsit 
înainte de revoluție. 
Aceasta m-a ajutat să mă 
împac cu viața, să-mi 
regăsesc echilibrul 
sufletesc”. (Mihaela lancu 
- medic). “Nu mi-am înnoit 
cu nimic nici garderoba 
mea, nici pe cea a copiilor, 
cu toate că ar fi foarte 
necesar...Pe plan spiritual 
consider că există o 
înnoire" (Aurelia Borlea - 
referent).

“Realizarea unor 
tradiții este, într-adevăr, 
un vis, iar atunci când 
visăm recurgem la 
transpunerea în realitate 
a simbolurilor. Deci, în 
mod simbolic, pentru 
mine am cumpărat 
“nimicuri” necesare, spre 
a ceda fiicei mele bucuria 
trăirii sufletești a 
Sărbătorii de Paști, l-am 
cumpărat 
vestimentare
magazine ce practică 
prețuri accesibile. Eu 
sunt un caz fericit 
deoarece încă mai pot să 
cumpăr “ceva” astăzi; 
mâine s-ar putea să nu 

jnai pot. Cauza? Sistemul

obiecte 
de la

SFINTELE 
bolnav în care ne 
complăcem taciturn.

“Libertatea spirituală 
este un dar divin pe care 
suntem datori să-l apărăm. 
Am fost creați pentru a 
crea, avem o datorie de 
îndeplinit. Nu cred că 
această libertate poate să 
ne fie furată, în schimb 
cred că cei care nu pot 
crea pot recunoaște și 
susține adevăratele valori 
spirituale și culturale, 
reușind să se desprindă 
de materialism.” (Laura - 
Meda Susan).

Au răspuns negativ 
fiecărei întrebări dnele 
Corina Șotângă, admi
nistrator, Gabriela Florea, 
bibliotecară, și Elena 
Bocoș, subinginer.

Considerând că mai 
importantă este înnoirea 
pe plan spiritual, dl Marcel 
Anqhel, profesor etno- 
muzicolog, 
‘‘Credința în

afirma: 
bucuria 

învierii Domnului și în 
biruința vieții asupra 
morții, în care au trăit 
părinții, moșii și strămoșii

MPINA1T 
PAȘTI?

noștri, ne obligă la 
respectarea tradițiilor. 
Cred că nu întâmplător 
Sărbătoarea Sfintelor 
Paști este primăvara, 
când întreaga fire ce ne 
înconjoară a înviat din 
moartea iernii la viață, 
sub căldura și lumina 
soarelui. Lumina către 
care ne îndreptăm toți 
credincioșii la chemarea 
preotului care spune: 
“Veniți de luați lumină!” 
ne umple întreaga ființă 
cu căldură, bucurie și 
speranță”.

Frumoase reflecții! 
Nimic de adăugat. 
Urmează doar tăcerea, 
renunțarea, împăcarea. 
Căci, așa cum afirmau 
mulți alți interlocutori, 
părinții au avut 
întotdeauna puterea să 
renunțe în favoarea 
copiilor. Din păcate, și ei 
obligați, la rândul lor, 
poate prea timpuriu, să 
învețe ce-i renunțarea, să 
viseze doar cu ochii 
deschiși la primăveri și 
sărbători mai bogate.

*

Proiectul de Buget al Consiliului Local al
Municipiului Hunedoara pe anul 1999

Nr.crt.

1
1.1
1.2
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

“’w

Explicații
mil lei 

Program 1999

Aveți probleme 
financiare?

Doriți o soluție 
rapidă? '

APELAȚI LA SECT0R.UL-P1ÎBUCITATE 
f ZIARULUI NOSTRU!

Wdlliilll

Venituri totale din care:
Venituri proprii
Cote defalcate din.impozitul pe salarii 
Sume defalcate din impozitul pe salarii 
Cheltuieli totale din care:
Autorități publice 
învățământ
Sănătate
Cultură, religie, tineret, sport 
Asistență socială
Servicii și dezvoltare publică 
Agricultură șl silvicultură 
Transport și comunicații 
Alte acțiuni economice 
Alte acțiuni
Fond de rezervă
Cheltuieli cu destinație specială

Căutați la chioșcurile de difuzare a presei 

suplimentul “MAGAZIN - Cuvântul liber” nr. 4.

f *

Respect pentru eroi
Pe ordinea de zi a ultimei ședințe a Consiliului local ai 

municipiului Deva s-a aflat și Hotărârea privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru Amenajarea 
Cimitirului Eroilor Români din Deva.

In expunerea de motive se prezintă necesitatea adoptării 
acestei hotărâri întrucât finisajele existente sunt degradate 
total. In scopul demarării activității cât mai repede a fost vizată 
și aprobată întreaga documentație tehnico-economică. (A.N.) — '

FMI ne ține în șah
(Urmare din pag. 1)

urma să fie acordată în a doua 
jumătate a lui iunie a.c. (chiar 
în luna vârfului de plată al . 
datoriei noastre externe), iar 
următoarele două tranșe - cel 
târziu în noiembrie a.c.
' Din nou speranțe, 

promisiuni. Acordarea
împrumutului va deveni reală, 
efectivă, numai dacă, în data de 
3 iunie a.c., Consiliul Directorilor 
Executivi ai Băncii Mondiale își 
vor da acordul și dacă FMI va 
încheia acordul stand-by cu 
România atunci când comisia sa 
va reveni în țara noastră, 
probabil în a doua jumătate a 
lunii aprilie a.c. Dar și 
materializarea acestor 
promisiuni depinde de alte

condiții, ca întotdeauna până 
acum, foarte dure, ele 
însemnând restructurarea 
sistemului bancar și lichidarea 
întreprinderilor cu pierderi, 
privatizarea societăților din 
portofoliul FPS și înăsprirea 
sistemului fiscal.

FMI ne ține, deci, încă 
foarte strâns în șah. Așa că 
optimismul nostru în sprijinul 
său ori al altora trebuie să fie 
reținut. Să încercăm cât putem 
mai mult să ne ajutăm singuri, 
conjugând toată forța și voința 
națiunii spre susținerea acestui 
interes major, național. Să mai 
amânăm frecușurile politice, 
luptele interne, demonstrațiile 
fără sorți de reușită, grevele. 
Să privim mai atent și în jurul 
nostru.

'Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara'
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 30.03.1998 s

agent de asigurare 15 economist în industrie 3 muncitor necalificat 99
agent reclamă publicitară 19 electrician 2 optician 1
agent turism 1 electrotehnician 2 pavator 5
arhitect 2 floricultor 5 portar 1
arhitect urbanism, peisagis- gestionar depozit programator 1

tică și amenajarea teritoriului 1 informatician responsabil vânzări 1
asistent farmacist 1 inginer autovehicule rutiere 1 secretară 1
asistent medical generalist 2 inginer construcții șef echipă 2
barman 4 civile, industriale și agricole 2 .șofer autosanitară 2
bibliotecar cu studii superioarei inginer electromecanic 1 șofer de autoturisme
brutar 2 inginer tehnică de calcul 2 și camionete 6
confectioner - asamblor inginer textile, pielărie 3 sudor autogen 2
articole din textile 36 inginer tricotaje confecții 1 tehnician aparate
contabil 2 lăcătuș mecanic 1 electro-medicale 1
contabil șef 1 lăcătuș mecanic de întreținere tâmplar universal 9
croitor 3 și reparații universale 5 tinichigiu carosier 2
cusător piese din piele și maistru în industria textilă- vânzător 6

înlocuitori 9 pielărie 3 zidar rosar-tencuitor 10
cusător piese la încălțăminte 10 manichiurist 1 -
disDecer 1 mecanic auto 1 tot locuri de muncă vacante 294

^Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare' 
Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, Clubul Șomerilor Deva, precum și 
de la Agențiile Locale pentru Ocupare și Formare Profesională și punctele de lucru din Hunedoara, Călan, 
Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 
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43.438.000 
24.830.000 
16.608.000 
2.000.000 
43.438.000 
6.810.000 
8.000.000 
100.000 
2.000.000 
2.980.000 
17.138.000 
210.000 
2.300.000 
100.000 
250.000 
200.000 
3.350.000
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pentru 
exploatarea 
rațională a > 

pășunilor
Prin noul proiect de 

hotărâre privind stabilirea 
măsurilor pentru exploatarea 
rațională a pășunilor, Consiliul 
local Hunedoara urmărește 
repartizarea pășunilor de pe 
raza municipiului pe 
beneficiari, reașezarea taxelor | 
ce se vor încasa pentru 
animalele învoite la pășunat 

| pe specii și. categorii de vârstă, 
I precum și zilele de muncă ce 

trebuie efectuate de 
| beneficiari pentru întreținerea 

pășunilor.
Conform unei statistici 

oficiale, efectivele de animale 
existente la această oră în 
zona Hunedoara sunt de: 984 
de bovine, 1386 de ovine, 272 
de caprine și 242 de 
cabaline.(A.S.)
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Terasele ii
t/or costa 
mai mult

pe întreprin
zători

Unul din proiectele de 
hotărâri aflate pe agenda 
Consiliului local Hunedoara 
se referă la stabilirea taxelor 
și tarifelor de bază lunare și 
anuale, pe metru pătrat, la 
spațiile cu altă destinație 
decât cel de locuință și 
pentru folosirea terenurilor 
aflate in administrarea 
Consiliului local sau R.A.I.L. 
Astfel, pentru terenurile 
ocupate de terase acoperite 
sau neacoperite, aferente 
spațiilor comerciale, propu
nerea este ca tariful de 
închiriere să fie echivalent cu 
cel aplicat pentru profilul de 
activitate 
comercial.

în plus, închirierea spațiilor 
folosite pentru activități 
culturale, de sănătate, 
învățământ, scopuri caritabile, 
fundații, sedii de unități 
bugetare, asociații pentru 
handicapați, invalizi de război, 
cooperative de invalizi va costa 
mai mult. Dacă în prezent taxa 
plătită pe mp per an este intre 
528-1320 de lei, propunerea 
este ca, în funcție de zonă, 
tarifele să crească astfel: zona 
A-2200 lei/mp/lună, zona B- 
1800 lei/mp/lună și zona C-D- 
1100jei/m^/lunăJAiSJ^^

al spațiului
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