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Conflict colectiv de muncă cu Ministerul Agriculturii și Alimentației

Comunicat al Sindicatului liber al personalului din 
rețeaua sanitar veterinară a județului Hunedoara

Având în vedere nerezolvarea revendicărilor care fac obiectul 
declanșării conflictului colectiv de muncă cu Ministerul Agriculturii 
și Alimentației din 15.04.1999 și a punctelor convenite în 
protocolul încheiat cu MAA din data de 07.05.1999 și reactualizat 
în data de 12.05.1999, a Hotărârii nr.18 din 12.05.1999 adoptată 
de către Consiliul Național al Liderilor, Comitetul de grevă 
hotărăște și comunică următoarele: continuarea conflictului 
colectiv de muncă cu Ministerul Agriculturii și Alimentației

declanșat în data de 15.04.1999 și reintrarea în “GREVĂ 
GENERALĂ" începând cu data de 25.05.1999, ora 8, pe timp 
nelimitat, aceasta fiind suspendată numai după rezolvarea tuturor 
punctelor din conflict.

Comitetul de grevă 
Lider sindicat, 

dr. Miron Ștefan
(Continuare în pag. 8)

g| WEST BANK

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. E parter 

Telefon 234480 
Fax 234483

ACORDĂ DOBÂNZI 
ATRACTIVE IA 

DEPOZITELE ÎN LEI 
PBISOANtLORnZICE!
x la 30 de zile -70% /an
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile ■ 75% /an

^CUVÂNTUL
LIBER

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

prin capitalizare - 99%/an
J

Județul 
Hunedoara

ANUL XI® Nr. 2399 «Miercuri, 26 mai 1999 pagini h 1000 LEI

------------- ——- .

Războiul din 
Iugoslavia

CU CE $E 
MAI LAUDĂ 
CLINTON ♦♦♦

După două luni de 
bombardamente, ziua și 
noaptea, asupra teritoriului 
Iugoslaviei, președintele SUA, 
Bill Clinton, a încercat să facă 
un bilanț al războiului, care 
este sintetizat în faptul că 
potrivit declarației sale: “Au 
fost distruse sau avariate o 
treime din vehiculele blindate 
ale Serbiei, jumătate din 
artilerie și cea mai mare parte 
a capacității sale de a produce 
muniții, totalitatea capacităților 
de rafinare a țițeiului și au fost 
provocate pagube enorme 
economiei sârbe”. Să nu mai 
amintim însă despre pierderile 
“colaterale" în oameni!

în contrast însă, 
săptămânalul american 
“Newsweek" apreciază că: 
"Scopurile urmărite de NATO 
au eșuat în întregime”,, iar 
postul de televiziune CNN a 
afirmat că Bill Clinton a 
autorizat spionii americani să-l 
"detroneze” pe Miloșevici. Ce și 
cum se va întâmpla rămâne să 
vedem, îfltre a zice și a realiza 
existând o mare deosebire. 
Oricum, erori și surprize poate 
vor mai fi. (N T.)

O deviză ce s-a dovedit a fi păguboasă

Privatizarea în 
orice condiții 

în dorința de-a vinde tot și cât mai repede, cât se mai află la 
putere actuala coaliție, iată că liderul PNȚCD, dl Diaconescu, la 
seminarul recent de la Mangalia, a lansat o faimoasă deviză, aceea 
de a face privatizarea în orice condiții. Nu se știe ce i-o fi trecut prin 
cap liderului, însă dacă se ține seama de niște precedente, cum s- 
a întâmplat cu IMGB, cu Romtelecom și alte mari firme vândute 
,,pe un dolar", dar pe care ulterior la revănzare s-au luat sume 
îndoite și, poate, înzecite, te duce gândul că principiul după care 
se conduc mai marii zilei îl constituie: ,,după noi potopul”. Nici din 
privatizarea pripită a fabricilor de bere (care au omorât producția 
internă de vin) lucrurile n-au stat mai bine, cu o linie de îmbuteliere 
uzată, străinii obținând profituri de miliarde pe care le-au repatriat.

Consecvenți în acest crez, țărăniștii aruncă toată vina pentru 
situația nenorocită în care se găsește țara pe fosta putere și pe 
perioada comunistă, fără a sufla un cuvânt despre gravele erori 
comise și de prejudiciile aduse economiei ca urmare a incompetenței 
guvernanților în anii de după 1996, de când nimic nu mai este bun 
și nu mai merge în țară: nici minerit, nici metalurgie, dar nici chiar 
agricultură, trebuind să importăm produse agroalimentare de 
miliarde de dolari, pe care altă dată le exportam și aduceam valută 
pentru țară. Cu gândul mereu la trecut, la restituiri și reparații se

‘ Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Oaspeți !a redacție

“Faceți din jurnalism o profesie!”
Proaspătul subprefect de 

Hunedoara, dl luliu Winkler, a 
fost vineri, 21 mai a.c., oaspetele 
redacției noastre. Ca orice 
oaspete al celor de la “Cuvântul 
liber”, dl subprefect a avut parte 
de considerație și apreciere, 
indiferent pe ce baricadă a puterii 
sau a politicului s-ar afla.

Discuția care a avut loc s-a 
dorit a fi un moment al

De fapt, legăturile Prefecturii cu 
noi, cei de la "Cuvântul liber", au 
fost foarte bune și se speră 
menținerea acestora. Dacă ele 
pot deveni și mai bune, iar 
subprefectul are atribuții în acest 
sens, nu va exista nici o piedică. 
Dincolo de toate acestea, dl 
Winkler a mai spus: "Știu că în 
domeniul presei sunt la ora 
actuală mulți neaveniți. Poate nu

ar trebui s-o spun între ziariști, 
dar îmi permit s-o spun într-un 
colectiv de oameni care fac din 
jurnalism o profesie." O să 
continuăm să-l cităm pe noul 
subprefect de Hunedoara pentru 
că nu dorim să fim interpretați. 
Nu este bine și nici corect acest 
lucru. Mai cu seamă că este 
vorba de faptul că “mi s-a atras 
atenția că am o moștenire de

urmat, că am un exemplu 
extraordinar al unui om pe care 
va trebui să-l duc și eu. M-am 
ferit, mă feresc și mă voi feri 
de comparația cu cel care a 
ocupat funcția înaintea mea. 
Este o comparație care nu se 
poate face. Din nici un punct 
de vedere. Nu pot și nu este 
corect să urmez această 
moștenire. Ceea ce a fost bun,

r
Vicepreședintele PNL, dl. Nicolae Manolescu, 
afirmă că

1

P. N. L. trebuie 
să rămână în 

Convenție

I
Aflat lâf finele săptămânii 

trecute în municipiul Deva, 
vicepreședintele PNL, dl 
Nicolae Manolescu, a ținut 
să se întâlnească și cu 
jurnaliștii 
Conferința 
organizată sâmbătă 22 mai 
a.c. la sediul Primăriei 
municipiului Deva a abordat 
teme dintre cele mai diverse, 
întrebările cele mai multe 
fiind totuși cele referitoare la 
disputa dintre PNȚCD și

hunedoreni. 
de presă

PNL. Chiar dacă la 
moment dat dl. Manolescu 
a afirmat: „PNȚCD ne trage 
în jos și în piept”, părerea 
general împărtășită de 
către tacticienii partidului 
este aceea că rămânerea 
în CDR este singura 
opțiune pentru a putea 
câștiga alegerile viitoare. în 
fapt, ceea ce propune PNL 
este participarea pe liste 
separate numai la alegerile 
locale, fapt care ar duce la 
creșterea șanselor 
reprezentanților partidului 
din teritoriu. La generale 
însă este cu totul altceva. 
Numai o Convenție 
puternică poate face față 
actualei opoziții aflată într-o 
evidentă creștere elec
torală. în afara acestei 
cerințe PNL cere și 
aprobarea unui nou statut

un

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 8)

cunoașterii reciproce, în ideea ca 
cele două instituții: Prefectura și 
Casa de presă și editură 
“Cuvântul liber" să poată mai 
eficient colabora în demersul de 
sprijinire a eforturilor de 
soluționare a deosebitelor 
probleme cu care se zbat astăzi 
oamenii județului Hunedoara.

Ce a spus dl subprefect 
legat de această idee? în primul 
rând faptul că este convins că 
va reuși o bună relație cu ziariștii 
de la “Cuvântul liber", deși nu a 
avut ocazia să-i cunoască numai 

k în mică parte, dar îi va cunoaște.

voi încerca să preiau în măsura 
în care voi fi ajutat și în care 
voi putea. Orice comparație o 
s-o evit, pentru că această 
poziție este inegală."

Directorul Casei de presă 
și editură “Cuvântul liber", dl 
Tiberiu Istrate, a spus, între alte 
chestiuni, că în ceea ce pri
vește apărarea și promovarea 
interesului cetățeanului, al 
colectivității locale și întregului

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 8)

Constantin Ticu Dumitrescu ia Deva

Legea dosarelor securității 
este blocată de foștii 

informatori
Recent, s-a aflat la Devja Constantin Ticu Dumitrescu, 

președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici. Cu acest prilej, 
la Primărie a avut loc și o întâlnire cu membri ai asociației din 
municipiu, în cadrul căreia s-au discutat o seamă de probleme 
care-i frământă și cu care se confruntă foștii deținuți politici. S- 
au depănat amintiri, au fost invocate nemulțumiri și dureri mai 
vechi și mai noi. Cele mai multe discuții s-au purtat însă în jurul 
legii dosarelor securității și al acuzelor aduse lui Constantin Ticu 
Dumitrescu de unii membri ai PNȚCD și foști deținuți politici. S- 
a arătat că după moartea lui Corneliu Coposu s-a căutat și s-a 
realizat înlăturarea din PNȚCD a celor cu coloană vertebrală, 
inclusiv a unui mare număr din rândul foștilor deținuți politici.

lată în esență și alte chestiuni spuse de dl Dumitrescu în 
cadrul întâlnirii. •” Când am pus pe picioare Asociația Foștilor 
Deținuți Politici, am discutat cu mulți oameni. La un moment 
dat, asociația a fost pusă în dificultate, ori să fie cee'a ce este 
acum, ori să devină baza unei noi organizații legionare." 
• "Pentru că am spus câteva lucruri la adresa informatorilor, 
inclusiv a celor din rândul PNȚCD - ului - am fost exclus din 
partid." •” între noi, se dă permanent o luptă, care, de fapt, este 
o luptă împotriva mea." •" Este necesar ca opinia publică să-i 
cunoască pe cei care au colaborat cu securitatea, pentru că 
fără adevăr nu ajungem nicăieri.” •"Legea dosarelor securității 
este blocată tocmai de foștii informatori, iar din ea au fost 
scoase foarte multe lucruri esențiale cum ar fi cunoașterea 
identității SRI-știlor, ce au fost și cine sunt diplomații și șefii de 
partide etc." •" Ultima lovitură dată Legii este neacordarea 
accesului la arhive. De fapt, președintele Constantinescu 
menține secretomania arhivelor securității."

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 8)

„SUNT DEOSEBIT DE FERICIT 
CĂ AM PUTUT SĂ ADUC PRIMELE

DOUĂ INVESTIȚII AMERICANE 
ÎN MUNICIPIUL DEVA”

Conferința de presă 
organizată luni, 24 mai a.c., de 
către Primăria municipiului 
Deva, a avut drept principal 
scop prezentarea situației 
rezultate în urma inundațiilor de 
la sfârșitul săptămânii trecute. 
Dl primar Mircia Muntean a ținut 
să mulțumească în mod 
deosebit tuturor acelora care au 
sprijinit eforturile primăriei de 
limitare a efectelor dezastrului.

în altă ordine de idei, 
purtătorul de cuvânt al 
primăriei, dl Petrică Munteanu, 
a prezentat jurnaliștilor un 
raport al șefului gardienilor 
publici în care era expusă o 
acțiune care a condus la 
prinderea a trei indivizi care 
deteriorau coșurile de gunoi din 
centrul orașului.

Cu puțină vreme în urmă 
primăria a amplasat mai multe 
pubele de gunoi din material 
plastic, acțiune care a costat 
foarte mult. Cei trei indivizi 
prinși în flagrant de către 
gardienii publici sunt: Ovidiu 
Călin Balint, llie Popa și Mihai 
Cristian Curtean.

Dar, probabil, cel mai 
„fierbinte" subiect atacat de 
către jurnaliști a fost eel referitor 
la afacerea Shell. Primarul a

fost solicitat să răspundă care 
este situația actuală în acest 
caz. „Sunt deosebit de fericit 
că am putut să aduc primele 
două investiții americane în 
municipiul Deva”, a declarat dl 
Muntean, a cărui acțiune este 
considerată un succes 
repurtat împotriva Consiliului 
local. „Zilele trecute a fost 
semnat și certificatul de 
urbanism pentru începerea 
lucrărilor la stația de benzină. 
Terenul pe care se va face 
construcția nu a fost în nici un 
litigiu. în urma sentinței 
definitive de la Curtea de Apel 
Alba-lulia terenul a fost 
declarat drept teren privat al 
primăriei devene, rezervă 
pentru Comisia de fond funciar 
a municipiului”, a concluzionat 
dl primar.

Așa după cum se știe, în 
urma unui schimb de teren, un 
grup de trei revoluționari a 
intrat în posesia unei parcele 
situată în zona Gării CFR, 
parcelă care a fost ulterior 
vândută companiei Shell. Aici 
urmează să fie construită 
noua stafie de carburanți 
Shell.

A. NISTOR
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Azi, etapă 
intermediară 

in fotbalul 
divizionar
în Divizia A, printre cele 

mai interesante partide ale 
etapei a 32-a se anunță a fi 
Astra - Rapid, FC Național - 
Steaua, Dinamo - Petrolul și 
pentru evitarea retrogradării, 
Foresta - FCM Bacău și 
Olimpia S.M. - CSM Reșița.

In seria a Il-a a Diviziei 
B, Vega Deva primește repli
ca echipei Chimica Târnă- 
veni, amândouă formațiile 
fiind angaja'te în lupta 
pentru evitarea retrogradării 
De prisos să mai relatăm des
pre importanța susținerii pu
blicului spectator-a favori- 
ților săi pentru a termina 
victorioși în acest meci. 
Corvinul se deplasează la 
ARO C-lung.

In Divizia C, un meci 
animat se anunță a fi viu 
disputat la Brad, unde ASA 
Aurul primește replica 
echipei Gloria Reșița (locul 
4 în clasament). Minerul 
Certej se deplasează la Fla
căra Moreni. (S.C.)
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respect
Pasiunea pentru fotbal. Aceasta a fost crezul care a 

călăuzit întreaga viață a celui care a fost loan Aliman, 
antrenor, om de excepție, descoperitor a zeci de talente 
la cluburile CIF Aliman și Aurul Brad, personalitate care

| și-a dedicat 40 de ani din viață slujirii fotbalului brădean. 
Pasiunea pentru fotbal și respectul pentru cel care a scris 
o parte a istoriei fotbalului brădean a determinat con
ducerile cluburilor Aurul Brad și CIF Aliman să organizeze 
duminică, 23 mai a.c., Memorialul Aliman.

Manifestările au început dimineața la ora 9, cu o 
slujbă de pomenire care a avut loc la Biserica Ortodoxă 
din Brad. Apoi, acțiunea memorială a continuat la sta
dionul Aurul, locul unde și-a desfășurat mare parte din 
activitate loan Aliman. Firesc, întâi a avut loc o partidă între 
echipele de juniori (’86 - ’87) ale cluburilor Aurul Brad și 
CIF Aliman, întrucât cea mai mare parte a activității sale 
loan Aliman și-a dedicat-o creșterii și promovării junio
rilor. Victoria a revenit cu 5-3 echipei brădene, pregătite 
de Gheorghe Petrișor, care a înscris prin Alin Trif (2), Liviu 
Tudor, Adrian Faur și Alin Branea, în vreme ce echipa CIF 
Aliman, pregătită de Nelu Golda, a punctat prin Flavius 
Chelaru (2) și lonuț Nicodin.

în continuare, pe o ploaie torențială care a scos și mai 
mult în evidență pasiunea participanților, a avut loc o partidă 
între două echipe formate din foști jucători descoperiți și 
promovați de loan Aliman. Partida s-a încheiat la egalitate 
(6-6), jucători precum Golda, Rișcuța, Adam, Gabor, Guran, 
Golcea, Gorcea ori Ștefan etalând - chiar dacă la o viteză 
mai redusă - o gamă foarte largă de execuții tehnice, acțiuni 
personale ori combinații surprinzătoare.

Manifestările s-au încheiat cu o masă festivă la care au 
fost invițati toți participant» juniori, foști jucători, organizatori. 
S-au depănat amintiri despre viața sportivă și despre 
colaborarea cu loan Aliman. Am reținut din povestirile celor | 
care l-au cunoscut pe Aliman extraordinarul talent al ■ 
antrenorului de a sesiza și încuraja talentele jucătorilor [ 
precum și dorința sa neobișnuită de victorie. i
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Marșul factorilor
z

poștali
Sâmbătă, la Deva s-a 

desfășurat tradiționalul 
marș al factorilor poștali, 
acțiune cu caracter sportiv 
organizată anual de Admi
nistrația "Poșta Română" 
cu concursul sindicatului 
“Poșta Română Hune
doara". Generoșii sponsori 
ai competiției au fost: SC 
Proger Comlac SRL Deva, 
SC Casa de presă și 
editură “Cuvântul liber" SA 
Deva, SC “Călăuza 
Prescom” SRL, European 
Drinks, Coca - Cola, TV Net 
Hunedoara, SC Bulbucan 
SRL, Planeta Bingo Gam-

brinus, Fabrica de bere Ha
țeg, Brutăriile Maraton și 
Deleor, Cooperativa de cre
dit Hunedoara, Oficiul Teri
torial de Poștă Deva și Di
recția Regională Timișoara.

Din cauza timpului ne
favorabil, stadionul “Ce
tate" din Deva nu a putut 
găzdui această manifes
tare. Astfel, pista de aler
gare au constituit-o străzile 
Elena Văcărescu, Mi
nerului, Oituz și Eminescu. 
Spre deosebire de edițiile 
precedente, la start s-au 
prezentat doar 38 de fac
tori poștali (9 bărbați și 29

femei) de la Oficiile Te
ritoriale Deva și 
Petroșani.

După derularea concur
sului clasați pe primele trei 
locuri au fost următorii:

Oficiul teritorial Petroșani: 
Ana Topliceanu (Lupeni) - 
locul I, Magdalena Brânză 
(Petroșani) - locul II, Elena 
Ichim (Petroșani) - Locul III.

Oficiul teritorial Deva: 
Eleonora Lăscuș (OPRM 
Deva 2) - locul I, Elena Stă- 
nilă (Orăștie) - locul II, Adri
ana Herța (Simeria) - locul 
III și Petru Cic (OPRM Hu
nedoara) - locul I, Ovidiu 
Cacuci (OPRM Hunedoara)
- locul II și Marcel Părău 
(Deva 2) - locul III.

Fericitilor câștigători li s- 
au oferit premii în bani, di
plome și obiecte (premiul I
- 500.000-lei, premiul II - 
300.000 lei și premiul III - 
200.000 lei). De asemenea 
s-au acordat premii celor 
mai vârstnici concurenți 
Georgeta Mihăiescu (Oficiul 
Hunedoara 1) și Izidor 
Murgoi (OPRM Hunedoara).

Cristina CÎNDA

“CUPA LICEELOR IIIJNEDORENE LA FOTBAL”
în perioada 15-16 mai 1999, 

tinerii din Partidul Alianța pentru 
România - filiala municipiului Hu
nedoara au organizat cu mult 
succes “Cupa liceelor hune- 
dorene la fotbal”, competiție 
care s-a desfășurat în sala de 
sport a Liceului industrial me
talurgic. Au fost prezente șase 
echipe de la cele cinci licee din 
municipiul Hunedoara.

în prima zi, în fața unei 
asistențe care și-a încurajat 
fără menajamente favoriții, s- 
au disputat meciurile din cele 
două grupe preliminare. Din 
grupa A s-au calificat Colegiul 
Național de Informatică 
“T.Lalescu” și Grupul Școlar 
de Construcții Metalurgice, în 
timp ce din grupa B au acces 
Grupul Școlar Industrial Me
talurgic și Liceul Economic.

Duminică s-au desfășurat 
semifinalele și finalele din pri
ma semifinală, Liceul Econo
mic a dispus cu 7-3 de Cole
giul Național “T.Lalescu". Cu 
același scor s-a încheiat și 
cea de a doua semifinală, în 
care Grupul Școlar Industrial 
Metalurgic a dispus de Grupul 
Școlar de Construcții Meta
lurgice.

în finala mică (loc 3-4) Co
legiul de Informatică 
"T.Lalescu” a câștigat cate
goric cu 5-1 întâlnirea cu Gru
pul Școlar de Construcții Me
talurgice intrând și în posesia 
a 300 000 lei. Finala mare b 
fost deosebit de tensionată și 
spectaculoasă. în fața unei 
săli arhipline, cu două galerii 
exuberante, jucătorii celor do
uă echipe au luptat până la

epuizare. Până la urmă victoria 
a revenit, la limită, Grupului 
Școlar Industrial Metalurgic 
(care s-a dovedit a fi cea mai 
bună echipă a competiției, ne- 
pierzând nici un joc), care a 
învins cu 2-1 (1-1) Liceul 
Economic. Golurile învingăto
rilor au fost înscrise de Haic și 
Pintilei, respectiv Schiau.

Câștigătorii competiției au 
primit din partea organizatorilor o 
frumoasă cupă și un milion lei, în 
timp ce ocupanta locului II a în
casat 500 000 lei.

Echipa Grupului Școlar In
dustrial Metalurgic, antrenată de 
prof. Sorin Cimpoca, i-a avut în 
lot pe Lupșa, Toma, Micu, Haic, 
Revnic, Pintilei, Tănăsescu, Bo- 
bora, Bazan, Țârlea.

Semifinalele și finalele au 
fost arbitrate de două foste mari

glorii ale fotbalului hunedorean, 
I.Petcu și R. Gabor.

De asemenea a fost pre
miat cu 100 000 lei M.Revnic, 
golgeterul turneului, care a 
înscris 10 goluri, iar cea mai 
bună echipă de “majorete”, cea 
a Liceului Economic, a fost 
răsplătită cu 200 000 lei. în 
plus toate cele 6 formații pre
zente la această cupă au pri
mit un “bonus" de 100 000 lei.

Această manifestare spor
tivă a fost o reușită deplină, 
apreciată de profesorii de 
sport și de liceeni, care trăiesc 
cu speranța că această primă 
ediție nu va fi și ultima. Orga
nizatorii, P.Ap.R. - municipiul 
Hunedoara, au promis că vor 
continua cu același entuziasm.

ion BĂDiN

CLASAMENT ELE
1

JUNIORILOR

JUNIORI A1
1.FC CORVINUL HD. 18 17 1 0 101-6 52
2. Jiul Petroșani 18 12 1 5 52-24 37
3. Victoria Călan 18 7 2 9 43-56 23
4. Fotbal Start Deva 18 6 1 11 39-44 19
5. Vega Deva 18 5 0 13 22-75 15
6. CIF Aliman Brad 18 3 1 14 23-75 10

JUNIORI B1
1.FC CORVINUL HD. 18 17 1 0 106-4 52
2. Jiul Petroșani 18 15 1 2 88-11 46
3. CIF Aliman Brad 18 6 1 11 25-71 19
4. Vega Deva 18 5 0 13 28-70 15
5. Victoria Călan 18 4 2 12 21-76 14

k6. Fotbal Start Deva 18 2 3 13 20-56 9 ,

DIVIZIA Bl 1 K O DIVIZIA1 JUNIORI

Rezultatele etapei a 30-a: Gloria Buzău - Midia Năvodari 0- 
1; Rulmentul Alexandria - Dacia Brăila 5-0; Tractorul Bv. - 
Cimentul Fieni 2-1; Metrom Bv. - Precizia Săcele 2-1; Nitramonia 
Făgăraș - Laminorul Roman 3-1; Chindia - Rocar Buc. 2-1; 
Sportul Stud. - Poli lași 4-0; Poiana Câmpina - FC Brașov 0-0; 
Petrolul Moinești - Dunărea Galați 0-1.

CLASAMENTUL

Etapa de azi, 26 mai: Petr. Moinești - Dacia Brăila; Midia - 
Sportul; Precizia - CF Chindia; Poli lași - Metrom; Rocar - 
Nitramonia; Laminorul - Tractorul; Cimentul - Rulmentul; FC 
Brașov - Gl. Buzău; Dun. Galați - Poiana C.

1. FC BRAȘOV 30 20 7 3 58-16 67
2. Rocar 30 18 3 9 55-32 57
3. Midia 30 13 7 10 51-30 46
4. Cimentul Fieni 30 13 7 10 40-33 46
5-6. Poli lași 30 13 7 10 42-37 46

Laminorul Roman 30 14 4 12 34-29 46
7. Petrolul Moinești 30 13 5 12 36-34 44
8-9. Poiana Câmpina 30 12 8 10 35-38 44

Tractorul Brașov 30 14 2 14 41-44 44
10. Sportul Stud. 30 12 7 11 33-28 43
11. Precizia Săcele 30 13 3 14 40-37 42
12. Gloria Buzău 30 13 3 14 36-36 42
13. Dunărea Galați 30 12 5 13 36-40 41
14. CF Chindia 30 12 4 14 36-41 40
15. Metrom Brașov 30 11 6 13 41-33 39
16. Rulmentul 30 11 5 14 34-28 38
17. Nitramonia 30 8 5 17 27-57 29
18. Dacia Brăila 30 2 4 24 11-93 10

Rezultatele etapei a 22-a din 23 mai:
Min. Aninoasa -Met. Crișcior (neprez.) 30;
Min. Bărbăteni -Parângul Lonea 2-6;
CIF Aliman Brad -Min. Ghelari 2-1;
Vict. Călan -FC Dacia Orăștie 04;
Constr. Hunedoara -Min. Teliuc 3-0;
CFR Marmosim -FC Paroșeni 84.

CLASAMENTUL
1.FC PAROȘENI-VULC. 19 15 1 3 74-21 46
2. CFR Marmosim 18 13 2 3 84-15 41
3. Parângul Lonea 18 13 2 3 82-25 41
4. FC Dacia Orăștie 18 13 1 4 88-23 40
5. Min. Bărbăteni 20 10 3 7 77-49 33
6. Constr. Huned. ' 18 9 5 4 64-23 32
7. Victoria Călan 19 8 4 6 59-29 28
8. Min. Aninoasa 20 7 2 11 43-55 23
9. Min. Teliuc 19 6 2 11 34-51 20
10. CIF Aliman Brad 19 4 0 15 20-107 12
11. Min. Ghelari 18 2 0 16 36-83 6
12. Met. Crișcior 18 1 1 16 10-190 4

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 

FOTBAL
Rezultatele etapei din 23.05.1999:
Energia Deva
Fotbal Start Deva
Casino Ilia
Santos Boz 
Unirea Vețel - stă.

-Retezatul Hațeg 0-3; 
-Victoria Dobra 0-3;
-Poiana Rusca Ghelari3-0; 
-Gloria Geoagiu

CLASAMENTUL
1. CASINO ILIA
2. Retezatul Hațeg
3. Victoria Dobra
4. Gloria Geoagiu
5. Santos Boz
6. Unirea Vețel
7. Energia Deva
8. Fotbal Start Dv.
9. Poiana Rusca

14
14
13
13
14
13
13
13
12

11
9
9
7
6
6
5
3
2

0
2
1
0
1
1
1
0
0

3
3
3
6
7
6
7

10
10

4-3;

41- 12
34-13
42- 17
28-29
27-35
23-31
19-23
19-43
9-39

33
29
28
21
19
19
16

9
6

Etapa viitoare nr. 23 din 30 mai 1990:
Met. Crișcior- Min. Bărbăteni;
Parângul Lonea - CIF Aliman Brad;
Min. Ghelari - Victoria Călan;
FC Dacia Orăștie - Constr. Hunedoara; 
Minerul Teliuc - CFR Marmosim Simeria; 
Minerul Aninoasa și FC Paroșeni stau.

Etapa viitoare din 30.05.1999: 
Unirea Vețel - Santos Boz;
Gloria Geoagiu - Casino Ilia; 
Poiana Rusca - Fotbal Start; 
Victoria Dobra - Energia Deva; 
Retezatul Hațeg - stă.
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Bretea 
Română
Prietenii noștri
în comună ziarul 

“Cuvântul liber” are tot mai 
mulți prieteni. Din discuția 
cu dna Maria Todoroiu, 
diriginta oficiului, am 
reținut că 144 de oameni - 
mai bine zis familii, căci 
ziarul îl citesc o știm bine 
toți din casă - au 
abonamente la cotidianul 
nostru. Numărul abona
mentelor este în creștere 

| de la o lună la alta, fapt ce 
ne bucură.I 
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Afirmare și decă
dere

Numărul societăților | 
comerciale a ajuns la 23. 
Cele mai importante dintre 
acestea sunt cele ce au 
producție sau oferă 

| servicii către populație: 
Fabrica de pâine Pușcaș, 
unitatea ce exploatează și 
îmbuteliază bioxid de 
carbon din Ocolișu Mare 
și una de confecții 
metalice și producție de 
dale de beton și bolțari. 
Cele cu activitate pur 
comercială o duc tot mai 
greu.
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Vine întunericul?
Iluminatul pe timp de 

noapte al unui sat costă 
între 8-9 milioane lei pe 
lună. Foarte scump. Din 
această pricină Primăria 
se gândește la oprirea 
acestuia, ceea ce nu-i 
bine deloc.

Traian BONDOR
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Orașul moare încet, 
încet...

în căutarea unui loc de 
muncă care să:mi aducă un 
surplus necesar la pensia 
necorelată de Athanasiu, am 
străbătut pentru a nu știu 
câta oară str. Depozitelor din 
municipiul Deva pe care o 
știam zonă industrială de 
primă mărime. Circulația 
mașinilor redusă, una două 
cu gunoi, câteva 
autoturisme, un autobuz gol, 
o carosată... Halele care 
altădată făceau un zgomot 
asurzitor, forfota oamenilor 
din hale și din afara lor și 
acel du-te vino de mașini și 
utilaje lipsesc acum cu 
desăvârșire...

Chiar vor străinii să 
ne ajute?!

FPS continuă acțiunea de 
vânzare a societăților cu 
capital de stat cumpărătorilor 
de aici și de aiurea la valori 
simbolice de 1 $, până la 
prețuri care ating uneori un 
sfert din valoarea de inventar. 
Se pare că pentru moment 
acesta este singurul mod de 
a le pune pe picioare și de a 
fi pe placul celor de la FMI și 
UE. în multe acte de vânzare- 
cumpărare se prevăd în 
prețul de cost și datorii către 
stat restante pe ani buni și 
probleme de modernizare și 
automatizare care să se facă 
de către noul proprietar. 
Lucruri bune și frumoase dar 
la punerea lor în aplicare 
apar prea multe termene și 
nu se fac decât studii de 
fezabilitate. Câte modernizări 
a făcut de pildă patronul de la 
Chișcădaga și cu cât a redus 
gradul de poluare în zonă? 
Cât au crescut salariile în 
funcție de beneficiul realizat, 
lucrându-se la capacitatea

doar 
din al 
se va

câteva 
căror 

vedea

maximă a uzinei? 
lată 

întrebări 
răspuns 
generozitatea și intențiile
patronului care caută 
profitul cu orice preț și cât 
mai repede ca apoi „după 
mine potopul” (falimentul).

Au patronii interes să 
stimuleze angajații in 
corpore sau numai după 
importanța „exchibițiilor” 
contabile ce le fac primesc 
leafă șl nu după valoarea și 
importanța muncii făcute?

Se vor asfalta și 
străzile mărginașe?!

Cu utilaje ale DJDP 
purtând marca Marini-ltalia 
se reface stratul de asfalt pe 
principalele artere ale 
municipiului Deva.

Felul în care se lucrează 
(frezare, topire, turnare) și 
complexitatea utilajelor (de 
productivitate sporită) ne 
face să credem că este o 
lucrare de bună calitate. 
Acest lucru a fost început și 
anul trecut dar, după câteva 
sute de metri, pe strada 22 
Decembrie, lucrarea s-a 
întrerupt din lipsă de 
fonduri și apoi s-a reluat.

Speranțele devenilor 
sunt ca în acest an să se 
finalizeze mult mai multe 
străzi și de ce nu să se facă 
și cele lăturalnice și chiar 
trotuarele care pe unele 
porțiuni au adevărate 
capcane. Prioritatea în 
acest sens cine -o 
stabilește? Se va face în 
funcție de personalitățile 
care locuiesc în zonă sau 
după un grafic de priorități 
stabilit de edilii mu
nicipiului?

ANLIVT
Teatrul de 

Revistă Deva
execută prin atelierul 
său de croitorie pe 
bază de comandă 
fermă următoarele 
produse: lenjerie de 
pat, fețe de masă, 
halate, salopete, 
lucrări de reparații și 
retușuri. Toate ia 
prețuri foarte avan
tajoase.

De asemenea 
execută transport cu 
autocareia din do
tare pentru diverse 
servicii.

informații lat
sediul instituției din / 
str. 1 Decembrie, nr.
15 sau ia telefon 
215344, între orele 
7,30 și 15,30.

banc post sa
SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA I

ANUNȚĂ
vânzarea prin licitație publică a 

următoarelor imobile:
- apartament cu două camere situat în 

Hunedoara, str. Cerbului, bl. B2, ap. 18;
• Preț de pornire: 25.000.000 lei.
- apartament cu două camere situat în 

Hunedoara, B-dul Dacia, nr, 24, bl. 38, ap. 
70.

• Preț de pornire: 30.000.000 lei.
- fermă agrozootehnică compusă din 6 

grajduri și teren aferent în suprafață de 4 ha 
situată în loc. Batiz, jud. Hunedoara.

Preț de pornire: 1,5 miliarde lei.
Licitația va avea loc în data de 

28.05.1999, ora 10,00. la Judecătoria 
Hunedoara, Birou executor judecătoresc.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefoane 233548 și 219591.

f BANCA DACIA FELÎX SĂ- 'i 
j SUCURSALA DEVA | 

Vinde la licitație publică:
- apartament cu 2 camere, situat în Orăștie, str. | 

■ Eroilor, bl. E, sc. D, ap. 6.
Preț de pornire licitație: 60.000.000 lei. .

Grupaj realizat de
Bip von Nandru 

_________________ Z

ir Gluma
i i
; paginii [ 
! Un zgârie-brânză este salvat l 

de la înec. El își răsplătește ’
I salvatorul doar cu 1000 de lei. | 
| Cei din jur murmură. i

- De ce protestați? -1 
| intervine salvatorul. Dânsul |
■ este singurul în măsură să știe i
■ cât valorează...

Casa de asigurări de 
Sănătate a județului Hunedoara 

ANUNȚt
Casa de Asigurări de Sănătate a județului 

Hunedoara informează populația județului care 
până la această dată nu s-a înscris pe lista unui 
medic de familie să o facă până la data de 15 iunie 
1999.

După această dată persoanele care nu și-au 
exprimat opțiunea pentru un medic de familie vor 
suporta contravaloarea prestațiilor medicale.

Autograful unui "ȘUT””
Cu fiecare zi care se 

mistuie în apele asfințitului 
mai desprindem o felie din 
miezul de miracole al 
primăverii. Secundă după 
secundă asistăm la 
destrămarea anotimpului de 
verde crud al reînvierii, iar noi, 
implicați în zbaterile ce 
ritmează cotidianul, nu 
sesizăm că sunt tot mai rare 
clipele acelea de contemplație 
menite să ne picure în suflet 
o câtime din raiul de petale al 
lui “Florar”.

Privesc la interlocutorul 
meu, un tânăr aflat la pragul 
dintre copilărie și adoles
cență, și dintr-odat’ un senti
ment nedefinit, aducând mai 
degrabă a mâhnire, umbrește 
sufletul, iar iarba nu mai este 
atât de verde.

A.I., cunoscut în lumea 
interlopă cu apelativul 
“Boschet”, la cei paisprezece 
ani ai săi oferă imaginea unei 
vieți fără anotimp cu aripile 
frânte în întunericul 
subteranelor de la periferia 
societății. Meseria și vocația: 
hoț din buzunare, “șuț” cum se 
spune. Studii? Nu a răsfoit 
abecedarul nici măcar din 
curiozitate, iar școala îi e cu 
desăvârșire o instituție străină. 
Deși analfabet, stăpânește 
până către măiestrie știința 
subtilizării și amprenta 
“iscăliturii” sale e incon- 
fundabilă, marcând buzunarele 
celor mai puțin vigilenți.

îi propun o incursiune în 
lumea lui, iar el acceptă cu 
naturalețe dialogul. Vorbește 
degajat, imprimând discuției 
aerul unei convorbiri de rutină. 
Fură de la opt ani. Nici nu mai 
știe pe câți i-a păgubit de 
portofele. A pierdut șirul

cantitativ al statisticii muncii 
sale. Oricum are la activ un 
“palmares” impresionant. 
Având antecedente penale, a 
fost internat de repetate ori în 
Centrul de minori Deva. 
Provine dintr-o familie 
dezorganizată, iar ceea ce el 
numește “copilărie”
echivalează cu promiscuitatea. 
De ce fură? Chestia e mai

MIN011I CU 
ARIPILE 
FRÂNTE

complicată. Odată că nu are 
bani și apoi că e un 
perfecționist. Povestește cu 
satisfacție că e “cel mal tare” 
hoț de buzunare din oraș. 
Faptele ș*i abilitățile sale 
probează în favoarea celor 
afirmate.

Cum acționează? E 
“profesionist”. îmbrăcat “la 
patru ace”, în costum și 
pantofi de lac, se vântură prin 
locurile aglomerate și 
mijloacele de transport în 
comun din municipiul Deva. în 
majoritatea situațiilor nu e 
singur, însă nu îl deranjează 
dacă “lucrează” pe cont 
propriu. Victimele vizate cu 
predilecție sunt femeile, bețivii 
și în principal profită de 
neatenția oamenilor. Dacă e 
“soto” (perfect), actele le 
adandonează, iar banii - 
“penele”, îi împarte cu cei care 
țin “tira" sau care îl protejează. 
“Păi da! Ăia mari mă 
protejează. Da’ lor le trebuie 
bani și eu cotizez.” (“ăia mari” 
fiind recidiviștii ieșiți din

penitenciar). Cea mai 
importantă captură a sa a fost 
suma de 3500 mărci germane 
“împrumutate” de la un 
“scaplet”, adică ins 
turmentat. Din toată afacerea, 
după ce l-au ușurat “seniorii” 
de cotizație, el a mai rămas 
cu o sută. La urmă s-a ales 
cu "praful de pe tobă”, pentru 
că a doua zi, “ăia mari” au 
recuperat-o și pe aceasta.

"Să nu uite”: cel mai 
ușor a operat în biserică. 
Numai că “trebuie să joci 
teatru”. în spațiul unde se 
aprind lumânări adoptă o 
mină tristă, se alătură celor 
de acolo, aprinde o 
lumânare. Iuțeala mâinii și 
dexteritatea de iluzionist - 
iată instrumentele activității 
sale.

Atitudini, fapte, orizontul 
motivației - elemente menite 
a schița portretul unui infrac
tor tânăr care până la vârsta 
de 14 ani nu a răspuns penal 
pentru cele comise. Acum au 
pus “gaborii” mâna pe el, 
adică în argou - polițiștii. 
Este cercetat pentru cele opt 
furturi comise în ultima 
vreme. Biroul Poliției 
Criminale din cadrul Poliției 
municipiului Deva a 
instrumentat dosarul cu 
propunerea de trimitere în 
judecată, pentru că de data 
aceasta dincolo de pragul 
celor 14 ani îl va aștepta 
aplicarea unei pedepse 
penale sau măsuri educa
tive.

Involuntar îmi răsare în 
minte ecoul unui vechi pro
verb aliniat la cele 
consemnate: “cine fură azi 
un ou mâine...?”

Dorin PETRESC

/ AVON
lider mondial In vânzarea directă 

de produse cosmecce 
ACUM Șl IN ORAȘUL 

DUMNEAVOASTRĂ 
AV&N este o lume a sbxilu» 

o time dedicata de peste 
110 ani frumuseți și 

fericirii dumneavoastră 
Cu AVON ■ntrali intr-o afacere de eiwces 

care vâ oterâ șansa 
urw câștiguri nelmtate 

Alăturalhvă echipei noastre 
Satisfacția și reușita sune garantate

VS așteptăm joi, 27 rnai 1999 
la Casa de Cultură 

intre orele 10-20

Premii la fiecare orâ 
gratuite de machiaj

INTRAREA 
LIBERA

Avon Cosmetics 
{Romania) srl 

: 01.210 30 20 ♦
Completând acest cupon, și depunându-i în urnele special 
amenajate din sală, participați la tragerile la sorți organizate 
la fiecare oră.

Sunt interesat(â) să devin:

Reprezentant AVON _] Client AVON _]

Numele........... .......................... Prenumele............

Adresa............. ........  *... .............

Oraș.............. .......... Județ........................ ......Tel:............
I_____ •_ L. ________ -J-------ai-------- :--------------------
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Privatizarea ma> 
așteaptă

Construită în urmă cu un 
secol și un an, cu obiect de 
activitate producerea de 
cărămizi și cahle de teracotă, 
Fabrica de produse refractare 
Baru a cunoscut o dezvoltare 
continuă. în deceniul 1975- 
1985, capacitatea sa de 
producție a fost mărită 
considerabil, printr-un vast 
program de investiții, 
asigurând o gamă largă de 
produse pentru toate 
combinatele siderurgice din 
țară, pentru alte întreprinderi 
din industria metalurgică și 
constructoare de mașini: 
refractare silico-aluminoase, 
prafuri exoterme, plăci și 
cărămizi termoizolante și 
altele.

Decăderea siderurgiei 
românești din ultimii 10 ani a 
determinat diminuarea severă 
și a activității "Refractarei" 
Baru, închiderea unor 
capacități și disponibilizarea de 
personal. Azi, unitatea se află 
într-o situație delicată, dar cu 
șanse mari de redresare. în 
lunile octombrie 1998 și 
ianuarie 1999, FPS a organizat 
două licitații pentru privatizare. 
Nu s-a prezentat nici un 
cumpărător. Faptul nu-i 
exasperează pe angajații de 
aici.

- Poate că este chiar mai 
bine, apreciază directorul 
societății, dl ing. loan Mihuț. Va 
mai fi o licitație prin vara 
acestui an. Probabil că ar fi 
bine să vină un investitor 
serios, cu mulți bani, care să 
modernizeze și să dezvolte 
unitatea, deoarece realizăm 
acum niște produse de foarte 
bună calitate, apreciate și 
solicitate de siderurgie. De nu 
va veni nimeni, am vrea să ne 
privatizăm pe cont propriu, prin 
asocierea salariaților. Pentru 
un număr de acțiuni, întrucât 
capitalul social este foarte 
mare, iar noi suntem puțini.

A fost definitivat 
Proiectui-piiot privind 
restructurarea sectorului 
minier. Acest proiect 
prevede: executarea
lucrărilor de închidere 
definitivă a 29 de exploatări 
miniere neeconomice și 
refacerea mediului în 
zonele afectate de acestea; 
crearea de locuri de muncă 
alternative pentru
disponibilizați; recon
strucția economică a 
zonelor miniere puternic 
afectate de restructurarea

X_________ __________

Avem însă capacitatea 
organizatorică, tehnică și 
profesională să ducem fabrica 
pe umerii noștri. Ar fi bine să se 
întâmple așa.

Cu un pas înainte de 
restructurările masive din 
combinatele siderurgice, în luna 
decembrie 1998, la “Refractara" 
Baru s-a disponibilizat 45 la sută 
din personal. S-au rezolvat 
astfel unele probleme legate de 
salarizare, de plata anumitor 
datorii: la energie electrică, la

La SC Refractara” SA Baru

• Fabrica este atractivă la cumpărare
• Totuși, două licitații au dat chix
• PAS-ul ar vrea, nu-i... refractar

începe închiderea 
minelor

Unul dintre produsele cele mai importante, mai bune și mai eficiente realizate la 
SC “Refractara” SA Baru - canalele pentru podurile de turnare a oțelului. 

Trei muncitoare veghează la presa de execuție a produselor.

sectorului; organizarea 
serviciului de cadastru și 
acordarea concesiunilor 
pentru perimetrele miniere 
etc.

Coordonatorul Pro- 
iectului-pilot a fost numit, 
printr-o hotărâre a 
Guvernului, Radu Ber- 
ceanu, ministrul Industriilor 
și Comerțului. împreună cu 

transporturi, la gaz metan. Cei 
320 de angajați care mai 
lucrează în unitate reușesc să-și 
realizeze normele, să producă la 
nivelul comenzilor, să-și asigure 
veniturile lunare. Fabrica are 
încă datorii, majorate substanțial 
prin penalitățile pentru întâr
ziere, însă obligațiile curente se 
achită la timp, integral. Cât 
privește oferta de privatizare, ea 
este una favorabilă, după cum 
sublinia directorul loan Mihuț.

- Produsul nostru de bază 
solicitat de siderurgie - canalele 
refractare pentru podurile de 
turnare a oțelului - este de cea 
mai bună calitate, depășindu-le 
pe cele importate din Serbia și 
Italia și experimentate la 
Târgoviște. Noi i-am îmbunătățit

Decebai Traian Remeș - 
ministrul Finanțelor, Radu 
Berceanu va negocia cu 
Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare 
(BIRD), până ia 15 iulie a.c., 
acordarea unui împrumut 
de 38 milioane dolari 
necesar realizării pro
iectului. 

considerabil caracteristicile, 
îndeosebi rezistența la șoc 
termic, îl dăm și mai ieftin 
decât cele aduse din import, 
mai scumpe de opt ori decât 
ale noastre, așa că avem 
beneficiari siguri în țară - 
toate combinatele si
derurgice. De asemenea, 
facem refractare cu calități 
superioare celor cumpărate 
din Slovacia și inferioare ca 
preț acestora. Partenerii 
noștri de la Balș au renunțat 
la import și iau de la noi. Mai 
realizăm plăci termoizolante, 
pe care trebuie să le 
perfecționăm în continuare 
calitativ și acționăm în acest 
sens, precum și produse 
refractare pline, la care 
avem desfacere și 
capacitate de mărire a 
producției.

Sunt atuuri indiscutabile 
ale atractivității "Refractarei" 
Baru la privatizare, ale 
continuării producției pe noi 
coordonate de calitate și 
eficiență.

Eșalonarea datoriilor și 
deblocarea financiară
De ani de zile, o serie de mari unități economice

- întreprinderi, societăți, companii, regii - 
acumulează fără încetare pierderi în producție, 
nereușind să-și achite obligațiile către colaboratori și 
către stat și generând un blocaj financiar care a adus 
întreaga economie națională într-o situație extrem de 
gravă. Cum neplata la timp a obligațiilor aduce după 
sine majorări de întârziere, penalități la penalități, 
anumite unități au adunat restanțe atât de mari, încât 
chiar rentabilizarea lor imediată nu le-ar permite să-și 
plătească integral datoriile ani de zile de-acum 
înainte. Chiar în județul nostru am auzit manageri 
spunând că pentru restanțele considerabile de până 
acum... Dumnezeu cu mila, obligatorii rămânând 
datoriile curente.

COMENTARIUL PAGINII

în județul Hunedoara, 
primele două mine care 
vor fi închise sunt Câmpu 
iui Neag și Pe tril a Sud, din 
cadrul • mpaniei
Naționale a Huilei 
Petroșani, unități ia care a 
fost opriți activitatea de 
mai mult timp, alături de 
alte 171 de mine din 
întreaga țară. Licitația 
pentru închiderea celor 
două, precum și a minei 
Bozovici, din județul 
Caraș Severin, va avea 
loc vineri, 28 mai a.c.

__________ __________________/

Probabil că la această concluzie au ajuns și 
ministrul Industriilor și Comerțului - Radu 
Berceanu și ministrul Finanțelor - Decebai Traian 
Remeș, care au propus eșalonarea datoriilor către 
buget ale mai multor societăți și companii 
naționale pe o perioadă de cinci ani, precum și 
scutirea de la plata majorărilor de întârziere, intre 
unitățile nominalizate a fi “iertate” de anumitej 
obligații sunt și Compania Națională a Huilei 
Petroșani și Compania Națională a Cuprului, 
Aurului și Fierului “Minvest” Deva, care, așa cum 
se știe, înregistrează restanțe la datoriile bugetare 
de sute de miliarde de lei. Argumentul adus de cei 
doi miniștri în demersul lor de eșalonare a 
datoriilor și anularea majorărilor de întârziere este 
deblocarea financiară a întreprinderilor, obligatorie 
rămânând plata datoriilor curente. Dacă 
argumentul este într-adevăr solid, viabil, 
propunerea ar trebui acceptată imediat și pusă în 
practică neîntârziat. Și încă mai mult, ea ar trebui 
extinsă și la alte mari societăți comerciale, care 
înregistrează, de asemenea, considerabile datorii 
la bugetul statului. Mă gândesc bunăoară la 
“Siderurgica” Hunedoara și “Sidermet” Călan, care 
nu vor putea în nici un chip să-și plătească marile 
obligații pe care le-au acumulat de ani de zile.

Cu atât mai necesară mi se pare măsura cu cât 
“Siderurgica” aplică deja un vast program de 
redresare economică, care-i va permite plata 
curentă a datoriilor, iar “Sidermet” derulează o 
investiție de anvergură, care i-ar putea reda 
capacitatea de eficiență mult așteptată. De altfel, 
analize riguroase și măsuri severe ar trebui 
întreprinse și în cazul altor societăți comerciale 
sau companii naționale, care să le ducă spre 
rentabilizare nu spre închidere. Pentru că unele 
sunt viabile și necesare, doar că trebuie puțin 
ajutate. Iertarea de păcate nu trebuie să ajungă 
însă un fetiș. Altfel, mulți se pot culca pe o ureche 
la gândul că mâine cineva o să tragă cu buretele și 
peste visurile lor îndatoritoare față de stat. Să 
asistăm oare la o deblocare financiară?!...

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA
Foto: Traian MÂNU
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Ec. Caius Mihai Apos tu, 
director general al SC 

ARG Chemisystems SA 
Deva (Fabrica de CO2 

Ocolișu Mare)

• Ce nu s-a înțeles 
ani de zile

• Vreți cumva>
dioxid de carbon?

• Ar fi bune niște 
mofete...

La Ocolișu Mare, fierbe pământul
Un zăcământ de dioxid de 

carbon de o puritate 
extraordinară, de 99,98 la 
sută, există și se cunoaște de 
mulți ani în județul 
Hunedoara, la Ocolișu Mare. 
Dar punerea lui în valoare s-a 
tergiversat sine die. După 
1990, un grup de 
întreprinzători i-au “mirosit" 
avantajele, deși el nu are 
miros, și au construit aici o 
modernă fabrică de prelucrare 
și desfacere, echipată cu 
aparatură și instalații ultra- 
performante, de proveniență 
germană. în decembrie 1995, 
investiția, de 47 de miliarde de 
lei, a fost pusă în funcțiune și 
de atunci produce non-stop.

- Este singurul zăcământ 
alimentar natural de acest fel 
din țară - a ținut să precizeze 
dl Caius Mihai Apostu, 
director general al SC ARG 
Chemisystems SA Deva 
(Fabrica de CO: de la Ocolișu 

Mare) -, care se utilizează pe 
scară largă în consumul 
alimentar, fiind un neegalat 
conservant și sterilizant, un 
produs indispensabil într-o 
serie de domenii: fabricarea 
apei carbogazoase, a bău
turilor răcoritoare și a berii, 
împachetarea și congelarea 
produselor alimentare, reali
zarea de produse chimice, 
fibre sintetice, materiale 
plastice etc. Dioxidul de 
carbon (sau bioxidul de 
carbon, este totuna, ni s-a 
spus) pe care-l prelucrăm noi 
în instalațiile de înaltă 
fiabilitate și productivitate de 
la Ocolișu Mare este atestat 
de Ministerul Sănătății, nu 
conține nici un component 
dăunător și dă rezultate 
excelente în toate domeniile 
în care este întrebuințat. 
Lucrăm la 70 la sută din 
capacitatea de producție, 
solicitările crescând în 

perioada estivală, desfacerea 
o realizăm în baza unor 
contracte și comenzi, la 
cisternă și la butelie (tuburi de 
3-50 de kilograme), cu 
mijloacele noastre de 
transport sau cu cele ale 
beneficiarilor, ceea ce ne 
asigură fluiditate și eficiență în 
activitate.

Am vizitat de curând 
Fabrica de CO2 de la Ocolișu 
Mare și ne-au impresionat 
plăcut ordinea, curățenia 
farmaceutică, veghea per
sonalului asupra instalațiilor, 
fluxul desfacerii produsului.

"Nu dorim să ne lăudăm, 
însă treaba merge bine, nu 
avem probleme de nici un fel, 
clienții sunt mulțumiți de 
calitatea dioxidului de carbon 
de la noi, singurul natural și 
cel mai bun din țară, de 
colaborarea pe care o avem 
cu ei, ne-a spus dl Ferdinand 
Herțeg, șeful coordonator al 

fabricii. Compania Coca-Cola, 
fabricile de bere de la Blaj și 
Baia Mare, cele de imbuteliere 
a apelor minerale și de 
producere a băuturilor răco
ritoare de la Lipova, Zizin, 
Vatra Dornei, Tulcea, Odo- 
bești, ca să dau doar câteva 
exemple, au devenit bene
ficiari permanenți și importanți 
ai dioxidului de carbon de la 
Ocolișu Mare".

- Ar fi totuși o problemă, 
a ținut să consemneze, cu 
sinceritate și fără preju
decăți, dl director general 
Caius Mihai Apostu, și 
anume aceea a concurenței 
neloiale pe care ne-o fac 
diferite firme care trimit pe 
piață dioxid de carbon 
artizanal, ca să spun așa, 
provenit prin diferite 
procedee rudimentare - fer
mentarea tutunului, a unor 
cereale, a altor reziduuri 
etc.-, neatestate de MS, fără 

ca OPC și legea 
concurenței să intervină. 
Noi ne vedem însă de ale 
noastre, superioare din 
toate punctele de vedere, 
în speranța că legile, bunul 
simț, corectitudinea își vor 
intra în drepturi.

Cei treizeci și ceva de 
salariați ai Fabricii de CO2 de 
la Ocolișu Mare - cum scrie pe 
firma unității - își văd, într- 
adevăr, în liniște și cu 
profesionalism, de treburile 
lor. în bună conlucrare cu 
Agenția Națională a Apelor 
Minerale, care le vinde, prin 
contract, zăcământul, și cu 
beneficiarii din întreaga țară. 
Sigur, nici ei nu sunt scutiți de 
consecințele blocajului finan
ciar, de apăsarea fiscalității, 
de alte “cazne"ale economiei 
de piață, însă, deocamdată, 
se “descurcă". Și nu chiar rău.

Mai vrea cineva dioxid de 
carbon natural? Ce bună ar fi 
o răcoritoare pe canicula ce 
se anunță... Sau niște 
mofete...
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„Nu ne este frică de concurență.
dor

- D/e Pușcaș, firma 
dumneavoastră produce ceea 
ce omul trebuie să aibă în 
fiecare zi pe masă: pâinea. 
Cum mai merg lucrurile în 
acest domeniu?

- Greu. Noi avem o fabrică 
de pâine cu o producție de 9 
tone pe zi, dar producem doar 
trei.

- De ce?
- Concurența este foarte 

mare, iar metodele folosite 
pentru acapararea pieței sunt 
de foarte multe ori neloiale și 
ilegale. în asemenea condiții 
lupta este inegală.

- De exemplu?
- Mătodele folosite de unele 

societăți din această zonă. Știu 
că există firme fără autorizații 
de funcționare pentru punctele 
de desfacere, oameni angajați 
fără cărți de muncă, folosirea 
unor prețuri de dumping etc. Să 
fie clar, nu ne este frică de 
concurență, dar să fie făcută 
pe baze legale!

- La dumneavoastră ce baze 
legale sunt?

- Avem angajați 40 de 
oameni, toți cu carte de muncă. 
Toate impozitele le avem plătite 
la zi. Nu am avut probleme și 
nu avem cu cele șapte maga
zine și 20 de puncte de 
desfacere proprii. De altfel, nu

s-o facem le<
am fost niciodată datori 
statului.

- Ce vă deranjează cel mai 
mult, die Pușcaș?

- Faptul că eu, care fac 
afaceri cinstite, evident, cu 
costuri ceva mai mari, nu sunt 
luat în seamă într-o lume 
bântuită de ferocitate și câștig 
facil, de pe o zi pe alta. în 
schimb marii “rechini" trăiesc 
tot mai bine și adună tot mai 
mulți bani, sfidând legea.

Discuție cu dir

Dinu Pușcaș, 
administrator 
la SC “Prioritar 

Impex” SRL Călan
- Unde desfacețiprodusele?
- îndeobște în Călan și 

Hunedoara. Avem și șapte 
puncte de vânzare în mediul 
rural.

- Apropo de concurență, 
câte firme care produc produse 
de panificație sunt în această 
zonă?

- Șapte. Vreau să mai spun 
însă un lucru. Din fondul de 
salarizare, taxele de stat sunt 
plătite de unii cam în proporție 
de 40 la sută. Or, treaba este

țol!
că tocmai cei care nu plătesc 
impozitele și taxele sunt cei mai 
tari pe piață! Este corect?

- Răspunsul trebuie să-l 
dea altcineva. Există însă o 
legislație care trebuie 
respectată de toată lumea, nu?

- Așa este, numai că nu se 
respectă. Mai mult chiar, din 
toamnă și până în primăvară, 
mai multe facilități acordate 
întreprinderilor mici și mijlocii 
au fost anulate. De exemplu 
Legea profitului reinvestit. în 
bâza acesteia noi am inițiat 
modernizări. Am rămas 
oarecum descoperiți. Mai sunt 
taxele și impozitele indirecte 
care duc la creșterea prețului 
la pâine etc.

- Totuși există niște facilități.
- Da. Subvenția de 200 de 

lei pe kg de grâu. Este o 
păcăleală. De această 
subvenție beneficiază marii 
angrosiști. Ei bagă banii în 
buzunar, nu cei care produc 
pâinea. Aparent, suma pare 
mică, dar la cantități mari de 
grâu achiziționat... Ne-ar ajuta 
foarte mult dacă subvenția ar 
ajunge la noi, nu în altă parte 
cum se întâmplă acum. Practic, 
miliardele de lei se duc la cei 
care nu au nici o legătură cu 
pâinea, iar după părerea mea 
aici este și o chestiune politică.

BĂILE AQUAE: o frumoasa 

bază de agrement și recuperare
Baza de agrement și 

recuperare “Băile Aquae 
Călan” a fost în ultimii 
ani un loc în care tot mai 
mulți hunedoreni au 
preferat să-și petreacă 
week-end-u! sau zilele 
de concediu. Despre 
pregătirile pentru 
apropiatul sezon estival 
și despre care vor fi 
surprizele verii la Băile 
Aquae am discutat re
cent cu dl Dan Mihai, di
rector a! SC Metaloterm 
SRL Călan, unitate de 
care aparțin băile.

Bazinele cu apă 
termală și rece au fost 
pregătite din punct de 
vedere igienico-sanitar 
fiind gata să-și 
primească turiștii. 
Spațiile de cazare din 
camping au fost 
modernizate având 
acum la dispoziție 
dușuri cu apă caldă și 
rece și un grup social 
modern. A fost de 
asemenea amenajat un 

platou pe care se va 
organiza o discotecă în 
aer liber și, odată cu 
deschiderea oficială, va 
fi dată în folosință și o 
nouă parcare auto. 
Noutatea absolută a

Pregătiri 
pentru noul 

sezon estival
sezonului o constituie 
însă serviciile oferite de 
noul restaurant cu 100 de 
locuri și de terasa cu 40 
de locuri. Prin eleganță, 
bun gust și prețuri 
accesibile, mai mici 
decât cele practicate la 
Geoagiu ori Strei, 
restaurantul se anunță a 
fi “vedeta” sezonului.

Alte vedete ale verii vor 
fi cu siguranță soliștii și 
formațiile care vor a- 
sigura partea de 
spectacol și divertisment. 
Sunt deja discuții 
avansate cu câțiva artiști 

de succes și se poartă 
tratative cu Ursus • 
pentru organizarea unui 
festival al berii și cu 
Coca - Cola pentru 
inițierea unor acțiuni de 
divertisment.

Din păcate din cauza 
dificultăților financiare 
nu au fost finalizate 
spațiile de cazare din 
hotel și nu s-a putut 
demara și asigurarea 
unor servicii de 
tratament și recuperare, 
proiecte care se speră 
a fi concretizate abia în 
vederea sezonului de 
anul viitor. Cosiderănd 
că reușita sezonului 
estival e condiționată 
de vreme și de 
posibilitățile financiare 
ale oamenilor din zonă, 
dl Dan Mihai speră ca 
vara să fie cât mai 
însorită, iar oamenii cât 
mai neafectați de 
tranziție.

Găuri negre în 
| bugetul orașului | 
I Dintr-un total de aproximațiv 3 miliarde de lei, sumă |
■ cât ar fi trebuit să se regăsească în contul Consiliului ■ 
' local din Călan de la începutul anului, până la ! 

1jumătatea lunii mai, în realitate au intrat numai 1,11 
I miliarde de lei. ■
| De la populație s-au adunat 185 de milioane de lei, | 
| iar unitățile și societățile comerciale datorează | 
| administrației orașului sume foarte mari. Astfel, numai |
■ societățile comerciale ce au alcătuit fostul combinat ■ 
! dintr-un total de 350 milioane de lei cât trebuiau să : 
1 plătească lunar au achitat doar277milioane de lei și1 
I acești bani cumulați pe patru luni.
| Primarul orașului, dl Petru Bora, ne-a precizat că | 
| în asemenea condiții de sărăcie problemele localității | 
| sunt foarte greu de rezolvat, iar lipsa banilor are | 
.implicații grave în toată activitatea edilitar. 
J gospodărească.
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NOAPTE
Poliția orașului l-a 

reținut recent pe Ovidiu 
Munteanu, 21 de ani, din 
localitate și pe Alin Lazăr, 
19 ani, din Bogdănite, 
județul Vaslui, care

| locuia fără forme legale 
■ în oraș.

S-a stabilit că, într-o . 
I noapte, cei doi au furat ■ 
Ide pe un tractor I 

aparținând SC „Qualiti” | 
SRL acumulatorul în 
valoare de 1.100.000 de 
lei.

Hoții au fost prezentați 
Parchetului pentru 
emiterea mandatelor de 
arestare.
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Blocul BB

Un paradox al 
preturilor

După aproape doi ani, 
blocul de locuințe nr. 26 din 
Călan a fost dat în folosință. 
Imobilul are 30 de apartamente 
și sunt destinate tinerilor 
căsătoriți până la 35 de ani. 
Conform prevederilor 
Ordonanței nr. 19, plata unui 
asemenea apartament se 
poate face în timp de 20 de ani, 
cu o dobândă preferențială, 
diferența față de cursul zilei 
fiind subvenționată.Deși la 
nivelul Consiliului local Călan 
există depuse 180 de cereri 
pentru atribuirea unei locuințe, 
posibilitățile de plată a unei 
familii tinere sunt reduse 
întrucât prețul unui apartament 
în acest bloc oscilează între 120 
-150 milioane de lei.

Pentru a putea beneficia de 
un “asemenea avantaj", o 
persoană ce cumpără un 
apartament în blocul 26 trebuie 
să aibă un venit net lunar de 
cel puțin două milioane de lei, 
or veniturile în prezent ale unei 

familii tinere sunt modeste, între 
800.000- 1.500.000 de lei.

Cazul relatat mai ridică un 
aspect foarte important din 
perspectiva prețului unui 
apartament. Spuneam că o 
locuință în acest bloc se ridică 
la 120 -150 de milioane de lei, 
în funcție de numărul de 
camere, pe când în oraș un 
apartament foarte bun nu 
costă mai mult de 40 de 
milioane de lei. întrebarea se 
pune: într-o asemenea situație 
cine va mai opta pentru o 
asemenea locuință, chiar dacă 
prin construcție acestea sunt 
cele mai moderne din oraș, 
dacă piața imobiliară oferă 
șansa unui acoperiș la prețuri 
de 3-4 ori mai mici. O posibilă 
alternativă în situația lipsei 
cumpărătorilor din partea 
Consiliului local Călan poate fi 
și aceea a transformării 
blocului în locuințe sociale unde 
se va percepe o chirie lunară 
de 80.000- 150.000 de lei!

Vandalism!
Un fapt sinistru poate fi 

constatat de oricare trecător 
pe strada Independenței. 
Blocul 21, cu 26 de 
apartamente, a fost distrus 
complet în anii de după 
Revoluție. Dintr-un imobil 
locuibil a ajuns o ruină. S-a 
furat tot ca s-a putut - de la 
geamuri, parchet, uși, 
calorifere etc. -, fără ca 
stăpânului imobilului - fostul 
RAGCL din localitate - să-i 
pese de ce se întâmplă.

Cazul a fost discutat și într- 
o ședință de consiliu local în 
1995 când aleșii locali s-au 
întrebat “Cine mai este 
stăpânul acestor ruine?”, dar 
lucrurile au rămas numai la

întoarcerea la
Comuna PrimițivâR

Sărăcia și condițiile de locuit 
tot mai dificile se amplifică pe zi 
ce trece. Datorită lipsei banilor 
și a unui loc de rriuncă, poate 
unul dintre cel mai important e- 
lement al civilizației - apa caldă 
- a fost oprită, în oraș, fără a se 
mai întrezări o perspectivă.

Datoriile mari ale asociațiilor 
de locatari către furnizorul de 

stadiul întrebării, fără a 
merge mai departe să vadă 
cine sunt autorii acestei 
distrugeri și mai ales cum s-a 
implicat RAGCL-ul în 
administrarea unui bun care 
aparține în fond statului și 
pentru care s-au cheltuit bani 
buni cândva.

“Stupid ar fi, spunea 
cineva cu un gust amar, ca 
între noii locatari ai blocului 
26 - în situația când acesta nu 
poate fi vândut tinerilor 
căsătoriți și va fi transformat 
în locuințe sociale -, să-i 
regăsim pe o parte dintre 
vechii locatari ai blocului 21 
care au distrus din temelie un 
bun al comunității.

servicii a condus la întreruperea 
acesteia din 12 martie a.c. Sunt 
multe apartamente unde 
debitele ajung la 5-6 milioane, 
sau, mai dramatic, există locatari 
ce nu și-au mai achitat nici 
măcar apa rece și gunoiul de 
ani buni.

Implicațiile acestei situații 
create nu sunt deloc liniștitoare. 

în zonă au apărut frecvent 
cazuri de păduchi, scabie sau 
alte efecte ale non-civilizației. 
Lipsa banilor în continuare, sunt 
de părere autoritățile locale, va 
conduce spre sistarea 
iluminatului public, reducerea 
investițiilor și a reparațiilor de 
strictă necesitate pentru nevoile 
orașului. “Ne întoarcem încet dar 
sigur spre Comuna Primitivă", 
ne-au spus cu un gust amar mai 
mulți oameni care și-au exprimat 
nemulțumirea față de situația 
unde s-a ajuns.

Sprijin 
umanitar

In urma unei colaborări 
care s-a stabilit între Subfiliala 
de Cruce Roșie din Călan și 
organizațiile similare din 
Mundelfingen, respectiv 
Donaueschingen din 
Germania, în Călan au fost 
organizate multe acțiuni u- 
manitare ce au vizat persoane 
și familii cu posibilități 
materiale scăzute.

De asemenea, or
ganizațiile de Cruce Roșie din

Germania au sprijinit 
subfiliala din Călan pentru 
cumpărarea unui sediu în 
oraș, dotarea cu obiecte de 
mobilier și aparatură 
electrocasnică a cantinei 
sociale, precum și cu obiecte 
de îmbrăcăminte.

După cum ne-a mai 
informat doamna Melania Ro
man, președintele subfilialei 
de Cruce Roșie din Că ian, de 
curând a fost prezentă la 
Călan doamna A na Rub de la 
Secretariatul Crucii Roșii din 
Bonn, canea fost încântată de 
realizările din oraș în 
domeniul Crucii Roșii, 
promițând în continuare 
sprijin material pentru 
această activitate. Să mai 
notăm că o parte însemnată 
din suma de bani necesară 
cumpărării noului sediu 
pentru Crucea Roșie din 
Călan a fost alocată de partea 
germană.

Pagină realizată de 
Valentin NEA GU, 
Cornel POENAR, 

Ciprian MARINUȚ 
Foto: Traian MÂNU



Cuvântul liber 26 MAI 1999

Primăria municipiului 
Deva

Primăria municipiului Deva, Inspectoratul de 
protecție civilă al municipiului Deva anunță cetățenii 
că în data de 27 mai 1999, între orele 12,00-12,15, în 
municipiul Deva se va desfășura un exercițiu de 
alarmare publică.

Scopurile exercițiului sunt:
- Pregătirea Inspectoratului de protecție civilă 

municipal Deva, comisiilor și formațiunilor de 
protecție civilă pentru trecerea în scurt timp și în 
mod organizat la aplicarea măsurilor de protecție și 
intervenție;

- Pregătirea populației pentru cunoașterea 
semnelor de alarmare și aplicarea măsurilor de 
protecție;

-Verificarea funcționării sistemului de înștiințare și 
alarmare și a a ud ibiiități i semnalelor pe teritoriul 
municipiului Deva.

Acest exercițiu face parte din planul de pregătire 
pentru protecție civilă și se execută o dată la doi ani.

x__________ :______ _____________________ /

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

SC HABER 
INTERNAȚIONAL 

SA HAȚEG
ANGAJEAZĂ

Absolvenți liceu de informatică, 
liceu cn profil electrotehnic.

Cerințe: vârsta max-imă 30 ani, stagiul militar 
efectuat.

Constituie un avantaj experiența de lucru pe 
calculator.

Informații la telefon 777767, int.21.5.

BERE HAȚEGANA
“O BERE PE PLACUL TĂU!” /

SC HABER 
INTERNAȚIONAL

SA HAȚEG
ANGAJEAZĂ

PRIMARUL COMUNEI
bacia 1

organizează CONCURS pentru ocuparea postului 
de CONTABIL in ziua de 11.06.1999, la sediul PCB.

Condiții de participare:
- studii medii de specialitate sau studii 

medii generale postliceale de specialitate;
- vechime in funcții economice (contabile) 

minimum 3 sau 5 ani;
- cunoștințe generale in activitatea de 

dactilografie și informatică.
Bibliografia poate fi consultată la Primăria 

comunei Băcia.
Documente necesare la înscriere:

- cerere de înscriere;
CV;

- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- cazier Judiciar;
- acte de studii.

Telefon: 672180.
..............  ...-J)

BANCA GENERALĂ DE CREDIT Șl 
PROMOVARE SA

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTAM

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

Inginer industrie alimentară
Cerințe: vârsta maximă 30 ani, disponibilitate 

pentru program flexibil și deplasări, stagiul militar 
efectuat.

Informații la telefon 777767, int.21.5 sau 220.
Puteți depune CV la sediul firmei - Hațeg, str.

Progresului, nr.,59 - sau prin fax la nr.77776.5, până 
în data de 31 mai 1999.

BERE IIAȚEGAN’A 
“O BERE PE PLACUL TĂU!”

AGENȚIA ORĂȘTIE
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ utilaje agricole: 

tractoare, pluguri, semănători  ele. Lista bunurilor 
mobiliare și prețurile acestora vor fi afișate la 
sediul SCPP Geoagiu Sat, Ferma nr.l.

Licitația va avea loc in data de 01.06.1999, ora 
10, la sediul societății.

Informații suplimentare la BANKCOOP - BGCP 
Agenția Orăștie, telefon 247456.

SORTARE PE SEZOANJL

COLECTARE OKIUIXAlA
WJMffl <*n o<c>ț*t« mari ol« Genrcruar $1 Olandsl .

Ill l)l ( I RE Dl III N MMI

Direcția Silvică Deva
»

Organizează la sediul acesteia din 
Deva, str. Mihai Viteazu, nr. IO 

LICITAȚIE PENTRU VÂNZAREA MASEI 
LEMNOASE DIN PRODUCȚIA ANULUI 

1999.
Licitația este deschisă și va avea loc în data de 10 iunie 1999, 

ora 10.
Licitația se va desfășura conform “Regulamentului de 

vânzare de către Regia Națională a Pădurilor a masei lemnoase 
destinată agenților economici” aprobat prin HG nr.695/1998.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați 
potrivit HG nr.342/1995 și HG nr.70/1999 pentru exploatarea 
lemnului și îndeplinesc condițiile ordinului MAPPM nr.30149/ 
T.Gh./l 2.05.1999 referitor la dispozitivele de marcat material 
lemnos.

Agenții economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva 
și ocoalele silvice din subordine nu vor fi acceptați la licitație.

Masa lemnoasă ncadjudccată la această licitație va fi oferită 
din nou la licitație în data de 24 iunie 1999.

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

Documentația care include caietul de sarcini, lista părtizilor și 
fișele tehnico-economice se poate pune |a dispoziție agenților 
economici începând cu data de 7 iunie 1999.

Relații suplimentare la telefoanele: 054/224649; 222481; 
225199.

SC
Sidermet 
SA Călan
Scoate la LICITA

ȚIE lucrarea de dez- 
insecție și deratizare 
din cadrul societății. 
Licitația va avea loc 
în data de 11 iunie 
1999, ora 10,00, la 
sediul societății, str. 
Furnalistului, nr. 17. 
Caietul de sarcini 
poate fi cumpărat la 
prețul de 100.000 lei 
+ TVA. Informații la 
tel. 054/730560, 
730561 - interior 554.

Respectul pentru partenerii de trafic este pentru
conducătorii auto o datorie de onoare.

încheind la ARDAF, până la 31 Mai 1999, 

ASIGURAREA OBLIGATORIE DE 
RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 
cu valabilitate pentru întreg anul 1999

TOȚI VOM CĂLĂTORI MAI LINIȘTIȚI.
Vă așteptăm la sediile noastre din:

&
Deva, Str. Dragoș Vodă nr.18, tel.: 222299

Hunedoara, Str. Corvin nr.2, bl.2, parter, tel.: 712906
Hațeg, Str. T.VIadimirescu nr.l, tel.: 777798

Orăștie, Str. Eroilor bl.Bl, parter, tel.: 247799 
Vulcan, Str. Mihai Viteazu nr.43, parter, tel.: 571725

Brad, Str. Vânătorilor nr.12, tel.: 651060

Expert Center.
Experții recomanda 

această ofertă
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 30 iunie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
tot in această perioadă, poți cumpăra telefonul Motorola 
D520 cu 69USD**. Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX și un fier de călcat Philips***!
*Prtrr» ți a trahțraiMCM ți numi poMru — rJriBi “Hri TVA, Vi frntea atrwiAJ eu «aMawa
ta CONN6X. totaiiiiU H««rah D52Q.

DEVA. Bd. M. R. Ptaw
TM 0S4-222.9M

Jtanr xneeMrf la *taor
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—— -Cumpăr berbeci maturi.

plata pe loc. Tel. 094

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând în Deva teren în 
str. Nicolae Grigorescu. Tel. 
094 579061.

• Vând apartament 2 
camere. Simeria tel. 
262039 sau 261119. (2225)

• Vând spațiu comercial, 
ultracentral Hațeg, tel. 094 
563868,094 815042. (2135)

• Vând urgent aparta
ment, decomandat, str. 
Transilvaniei, bl.3 A, sc.1, 
etaj 1, ap.7 Brad. Tel. 
650849, după ora 18. (2242)

• Vând apartament 3 
camere, parter, posibilitate 
deosebită privatizare, în 
zona noului sediu al poliției 
municipale, din Mărăști. Tel. 
626580. (2235)

• Vând urgent casă în 
Vețel, nr. 134, cu anexe și 
grădină, vizavi de biserica 
din lemn, posibilitate priva
tizare. Tel. 224651. (2246)

• Vând apartament 3 
camere, decomandate, par
ter, canalizare separată, 
îmbunătățiri, zona gării, la DN 
7. Tel. 214324. (2245)

• Vând casă, grădină, 
gaze, Dacia papuc. Deva tel. 
212188.(2243)

• Vând cabană pe Rîu 
Mare-Retezat : o cameră, 
două mansarde, hol, baie, 
două terase, garaj, de
pendințe, dotată cu șemineu 
și încălzire centrală. Tel. 
623252. (2229)

• Vând vilă, casă, 9 ca
mere. Deva, Elena Văcă- 
rescu, nr.42. (2536)

• Vând cabană lemn, 
Dacia sport, teren Geoagiu 
cu proiect construcție, teren 
pentru casă în Sântuhalm. 
Tel. 221113 (2109)

• Vând casă, Costești, nr. 
131. Informații Orăștie, tel. 
247711, preț negociabil. 
(2789)

• Vând casă, încălzire 
centrală, gaz, grădină, baie, 
bucătărie, apă, condiții 
deosebite. Pricaz, 36 B, 
lângă Orăștie. (3791)

• Vând casă, Orăștie, T. 
Vladimirescu, nr. 78. In
formații la domiciliu, preț 
negociabil (3792)

• Vând urgent Skoda 120 
L. Tel. 217150 (2239)

•Vând Ford Mondeo 1,8 
TDI, Diesel, an 1993, 
Volkswagen Jetta 1,8, an 
1986, ARO 10, motor Die
sel de Volkswagen, an 1989. 
Tel. 092436451. (2233)

• Vând tractoare U 445 L 
și U 445 DT înmatriculate, 
vizibile la Sala Sporturilor 
Deva. Tel. 225325, 094 
633208.(2250)

• Vând Dacia 1310, fabri
cație 1996, Orăștie, preț 
negociabil, tel. 240538 (3788)

• Vând tractor 650 CP. 
Informații tel. 770938, Nălati. 
(6514)

552162. (2226)
• Vând Renault GTD Die

sel, înscris persoană fizică, 
fabricație 1987. Deva, tel. 
621376. (2240)

• Vând mașină înghețată 
stradală cu două capete, 
1500 DM, negociabil. Tel. 
217566,092 659800.( 2248)

• Vând dozator 5 capete. 
Tel. 231183, 092 348238. 
(2534)

• Vând urgent casă de 
marcat Elka 82 M, nouă. Tel. 
092777303.

• Cumpăr celulare GSM,
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958. (2234)__________

• Vând mașină italiană 
(nouă) de făcut paste făi
noase, 20-25 kg/h în ex- 
trudere, cu preuscător în
corporat, 10.000 DM, cu 5 
matrițe. 226483. (2232)

• Vând rochie de mi
reasă, model deosebit. Tel. 
218565 sau 624124, între 
orele 17-22.

• Vând orice telecoman
dă pentru televizor (150 000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868(0137)

• S.C.vinde utilaje frigo
rifice, industriale, noi și 
semiuzate, Italia, garanție, 
plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716(2650)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12A. Tel. 233246

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi sticlă, 
ghips carton, tâmplărie 
PVC, vată minerală, toate 
din import, la Termoprofil 
Orăștie. Tel. 092/740048 
(3782)

• Vând mașină de cusut 
industrială, drept și zig-zag, 
1,3 milioane și triplok. Tel. 
094/171686(2130)

• Vând urgent mașină 
înghețată, două capete, 1500 
DM, negociabil, tel. 242185 
(3790)

• Cumpăr mașini tâm- 
plărie, Abricht, cu grosime 
sau universală, tel. 094/ 
211317(2979)

• SC Elvila angajează 
vânzătoare-gestionară, con
diții studii medii, experiență 
în domeniu, vârsta maximă 
30 ani, fete pentru calificare 
în meseria de brutar. Tel.

• Pierdut certificate de 
acționar al SIF Banat-Cri- 
șana, titular Ster Florina, 
certificat de acționar nr. 
294270, cu acțiuni de la nr. 
288640406 la nr. 288641405,

VREMEA
Vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil. Izolat 

după-amiaza la deal și munte se vor semnala averse de ploaie. 
Vântul va sufla slab la moderat din sector nordic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 13 grade, iar maximele între 20 
și 25 de grade Celsius. (Lucian NISTOR)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, mobilat, 
100 DM, cu plata anticipat. 
Deva, tel. 225359. (2231)

• Caut de închiriat apar
tament mobilat, ofer 700.000 
lei. Tel. 094 253633.(2237)

OFERTE DE jk.
SERVICII JP

• Angajăm personal tânăr 
pentru bar și restaurant și 
bucătar calificat în condiții 
avantajoase. Relații la res
taurantul din intersecția Sân
tuhalm și tel. 221113 (2109)

230491,220549. (2533)
• SC ODONTO FITO-

TERAPIE SRL DEVA, str. 
Gh.Lazăr, nr.16,tel. 092 
884599 execută : lucrări 
protetice din porțelan de 
cea mai bună calitate,în 
laboratorul propriu; implant 
osteo-integrat; detartraj cu 
ultrasunet; plombe cu com
pozit SUA, aplicate cu 
microlaser; tratamente 
pentru prevenirea și terapia 
paradontozei cu vaccin 
stafilococic, Neypulpin, 
vibromasaj gingival, etc.; 
tratamente complexe și 
periaje pentru albirea din
ților. DrOPRIȚA OVIDIU- 
medic primar stomatolog- 
vă așteaptă zilnic,orele 11- 
14,16-20.______________

• Societate comercială 
angajează trei vânzători- 
gestionari. Tel. 213612, 
după ora 18. (2535)

• Angajăm colaboratori, 
posesori de autoturisme 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat 
care vă oferă și posibilitate 
de promovare. Salariu foarte 
atractiv. Tel. 621446, 094/ 
280444(2125)

• SC Vectra Impex Corn 
SRL Deva anunță deschi
derea unui magazin tip 
A,B,C în Deva, str. 
I.Creangă, nr.2, zona pieței, 
având program de func
ționare între orele 7-21. Vă 
așteptăm cu drag! (2244)

titular Ster Ionel C-tin, 
certificat de acționar nr. 
294271 cu acțiuni de la nr. 
288641406 la nr. 288642405, 
titular Ster Laurențiu Adrian, 
cu nr. 294272, cu acțiunile de 
la nr. 288642406 la nr. 
28864380. (2230)

COMEMORĂRI

• Cuvintele sunt nepu
tincioase și nu pot cuprinde 
durerea și tristețea noastră, 
acum când se împlinește 
un an de la trecerea în 
eternitate a dragului nostru 
soț și tată

NELUȚU CURETEAN

e-
Consiliul de Administrație al

SC METALUL SA PEȘTIȘU MARE - 
HUNEDOARA

Cu sediul în Peștișu Mare, nr.363
CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționa
rilor pentru data de 10.06.1999, ora 10, la sediul so
cietății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea noii structuri a acționariatului ca urmare 
a modificărilor survenite prin cesiunea de acțiuni și 
modificarea statutului societății.

2. Aprobarea măririi capitalului social conform re
evaluării întocmită în baza HG 983/1998 și HG 95/1999, 
cât și a art. 205 din Legea 31/1990, republicată.

Conform art. 122 din Legea 31/1990, republicată, 
data de referință este 10.05.1999.

Se convoacă la adunare toți acționarii înregistrați la 
registrul acționarilor la această dată.

în cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea generală 
extraordinară se va ține la data de 11.06.1999, în același 

t toc și la aceeași oră. ,

» ■ " 

PIERDERI

• Pierdut autorizație de 
taximetrist individual nr. 
14997 pe numele Ban Florin 
Dragomir. Se declară nulă. 
(2241)

• Pierdut autorizație 
15675/1996 aparținând AF 
German Bucureșci. Se 
declară nulă. (2228)

1 • •• ■
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Te vom iubi întotdeauna 
și nu te vom uita nicodată! 
Soția Mariana, copiii 
Ramona și Robert.( 2251)

• Promoția 1966 a Li
ceului Pedagogic aduce un 
pios omagiu profesorilor și 
colegilor trecuți în eter
nitate. Conform tradiției în 
ultima săptămână din luna 
mai, ora 10, ne vom întâlni 
la școală cu profesorii 
dragi. Tel. 216756. (2114)

DECESE

• S.C. Activitatea Gos- 
com SA Orăștie își exprimă 
profundul regret pentru 
dispariția fulgerătoare din 
viață adlui

ing. POIATĂ VASILE

fost director al SC Apulum 
Cons. SA Alba, Șantierul nr. 
3 Orăștie,un om deosebit și 
un colaborator de excepție. 
Sincere condoleanțe fa
miliei îndoliate.

Consiliul de Administrație al 
SC METALUL SA PEȘTIȘU MARE - 

HUNEDOARA
Cu sediul in Peștișu Mare, nr.363 

Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru 

data de 10.06.1999, ora 13, la sediul societății, cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune privind principalii 
indicatori economico-financiari pe perioada 01.01- 
30.04.1999.

2. Aprobarea bilanțului contabil la 30.04.1999.
3. Aprobarea contului de profit și pierdere la 

30.04.1999.
4. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind 

activitatea societății pe perioada 01.01. - 30.04.1999.
5. Descărcarea de gestiune a actualului consiliu de 

administrație.
6. Alegerea Consiliului de Administrație.
7. Stabilirea retribuției președintelui CA, cât și a 

indemnizației membrilor CA.
8. Alegerea comisiei de cenzori.
9. Stabilirea indemnizației membrilor comisiei de 

cenzori.
10. Hotărârea AGA cu privire la art.20 din Contractul 

de Administrare aprobat de AGA în ședința din 16.12.1998.
11. Diverse.
Conform art. 122 din Legea 31/1990, republicată, data 

de referință este 10.05.1999.
Se convoacă la adunare toți acționarii înregistrați la 

registrul acționarilor la această dată.
în cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea generală 

ordinară se va ține la data de 11.06.1999, în același loc și la 
^aceeași oră.

CINEMA
perioada 28 mai - 3 iunie 1999

•rf “PATRIA” - DEVA: Atingerea dragostei (28-3);

*J “FLACĂRA” HUNEDOARA: Băiatul cu apa rece 

(28-3);

•- “PARÂNG” PETROȘANI: Patch Addams - Un 
doctor trăsnit (28-31); En Garde! (1-3);

U “CULTURAL” LUPENI: Bean - O comedie 
dezastru (28-31); îngeri căzuți (1-3);

W “DACIA” HAȚEG: îngeri căzuți (28-31); Bean - O 

comedie dezastru (1-3);

•«X “ZARAND” BRAD: Țipi... sau fugi (28-31); Picat 

din cer (1-3);

•J “PATRIA” ORĂȘTIE: Doctor Dolittle (28-31); 

Patch Addams - Un doctor trăsnit (1-3);

V “LUCEAFĂRUL” VULCAN: Orașul nebun (28-30);

W “LUMINA” - ILIA: Sărutul care ucide (28-30).

BAIXIKCOOP
BANCA GENERALĂ DE 

y CREDIT ȘI PROMOVARE S.A.
SUCURSALA HUNEDOARA - DEVA

AGENȚIA ORĂȘTIE

scoate la LICITAȚIE următoarele:

7. Casă, curte și grădină, Bozeș, nr. 37. Preț de 
pornire 53. OOO. OOO iei;

2. Pemorcă 7,5 tone, in Orăștie, str. Pricazuiui, 
nr. 30;

3. Mobilier bar Preț de pornire 1.500.000iei.
4. Hală de sortare SCPP Geoagiu.
5. Cantină SCPP Geoagiu.

Licitația va avea loc in data de 27.05.1999, ora 
ÎO.OO, la Judecătoria Orăștie, Biroul Executorului 
Judecătoresc.

Informații suplimentare la sediul Bankcoop - 
Banca Generală de Credit și Promovare SA, 
Agenția Orăștie, tel. 247565.
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Furtuna a trecut, pierderile
materiale și necazurile au rămas

Ploaia torențială de la 
sfârșitul săptămânii trecute 
căzută în zonele Șoimuș, Boholt, 
Băița, Hărțăgani, Bucureșci, 
Balșa, Hărțăgani și Tn 
împrejurimi a creat pagube fără 
precedent. Zeci de poduri, sute 
de hectare de teren agricol și 
case au fost afectate de 
torentele de apă care au ieșit din 
matcă și au măturat aproape tot 
ce le-a stat în cale.

Dezastrul provocat în aceste 
zone de furia apelor face un 
calvar viața a sute de oameni 
care s-au văzut fără munca 
câmpului în doar câteva ore. Cei 
mai în vârstă spun că asemenea 
nenorocire nu știu să fi fost 
cândva. Din multitudinea de 
opinii ale celor cu care am stat 
de vorbă în aceste zile am reținut 
două:

Florica Bufa. Hărțăgani: 
“Apa de vineri seara ne-a distrus 
toată munca, grădina, casa și 
culturile. Am rămas fără lemne, 
scândură și o parte dintre 
materialele de construcții pe care 
le aveam acasă. Așa ceva nu 
pot să cred că se poate întâmpla 
în câteva ore.”

Gheorghe Nicsa. agent 
fiscal: “Lucrez la Primăria Băița 
de 31 de ani. Dezastru ca acum 
nu s-a mai pomenit. Apa a 
distrus tot ce a întâlnit în cale. Au 
fost distruse drumurile și 
gospodăriile, iar în caz de 
urgență nu mai avem cum să 
ducem un om la spital. Dacă nu 
suntem ajutați, nici în zece ani 
nu se pot repara drumurile și 
podurile care au fost spulberate 
de apă." (Cornel Poenar)

loan Jula din Lunca: 
“Puhoiul de apă a venit pe 
neașteptate, ne-a distrus garduri 
și a intrat cu repeziciune în curți. 
Am reușit să salvăm animalele, 
însă Dacia, moara, cositoarea și 

ce mai aveam prin curte au fost 
scăldate de apă. A fost cea mai 
mare viitură a pârâului Căian."

în satul Crăciunești apele 
furioase au făcut pagube imense. 
“Ne-au fost compromise toate 
culturile. Viitura a dus tot ce 
aveam semănat: porumb, grâu, 
cartofi, zarzavaturi. Nu ne-am ales 
cu nimic. Doar cu mizerie. Este 
vai și amar de zilele noastre", 
spuneau interlocutorii noștri Ana 
Moga și Petru lacob.

Gospodăria lui Tudor Pleșa, 
din Șoimuș, situată lângă un 
pârâu, a fost grav afectată. "Brusc 
ne-am trezit cu apa în casă. A 
pătruns prin ferestre, a rupt 
peretele de la bucătărie și a smuls 
cocina și șopronul cu lemne. Sunt 
multe lucruri pe care nu le mai 
găsim, îngropate în nămol și în 
gunoaie.”

Pe Maria Chițiba din Boholt 
viitura a surprins-o în curte. “Am 
intrat cu greu în casa veche 
care acum stă să se dărâme. 
Speriată de apa care tot 
creștea, m-am adăpostit în pod. 
Priveam înfricoșată cum toată 
agoniseala de-o viață este 
cărată de apă. De când sunt, nu 
am mai văzut așa ceva." 
(Cristina Cînda)

Așa arată “drumul~ ce străbate satul Lunca.

Comuna Șoimuș se numără 
printre cele mai frumoase și mai 
bine gospodărite localități rurale 
din județ. Afirmația de mai sus 
are la bază modul cum arată 
satele, casele și gospodăriile 
oamenilor, ca și numeroasele 
împliniri ale actualei echipe ce 
conduce comuna, în frunte cu 
primarul Laurențiu Nistor. Zilele 
trecute au fost foarte dureroase 
datorită pagubelor ce le-au 
determinat inundațiile. Au năvălit 
apele, au dărâmat case, garduri 
solide din zid și beton, au mutat 
din loc acareturi, au dus la vale 
animale, chiar tractoare, 
hambare, utilaje diferite, au 
smuls copaci.

Un locuitor al satului Boholt 
ne spunea: “ Nici în 2Q de ani nu 
vom putea recupera pierderile, 
nu putem repara stricăciunile."

Și are perfectă dreptate. 
Conform unui prim calcul 
efectuat de primărie, inundațiile 
recente au afectat 169 de 
gospodării, au fost distruse 19 
poduri și multe podețe, au fost 
acoperite de ape circa 350 ha 
teren arabil, în mare parte 
însămânțat, a fost stricată o 
șosea asfaltată pe o lungime de 
3 km ș a. (Traian Bondor)

Foto: Traian MÂNU

“Faceți din jurnalism e profesie!”
(Urmare din pag. 1)

județ, ziariștii vor sprijini demersurile Prefecturii. Nu va fi un lucru 
ușor. Dar este necesar. Iar colaborarea este definitorie. “Noi cei de 
la "Cuvântul liber" nu umblăm după subiecte de mare senzație, nu 
căutăm scandalul - dimpotrivă, încercăm să prezentăm obiectiv 
lucrurile. Sunt convins că Prefectura ne va da informațiile necesare 
pentru a face în ziar o informare corectă a cititorilor." în ceea ce 
privește actualele probleme ale județului, subprefectul a spus că 
se trece prin cele mai grave momente din 1990 încoace. Din toate 
punctele de vedere: social, economic, al protecției sociale, de multe 
ori greșit orientată. Singura soluție este relansarea economică, iar 
aceasta se poate obține. între altele, s-a mai spus că, în ultimele 
zile, la Compania "Minvest", un grup destul de mare de lucrători a 
pornit o campanie de “autodisponibilizare”. S-a creat un curent de 
opinie, s-au făcut ceva socoteli potrivit cărora salariile primite, 
depuse în bancă, cu dobânda dată, vor aduce profit. Așa că este 
mai bine să se stea acasă, decât să se muncească. Există chiar 
proteste pentru că directorul companiei nu semnează ordinele de 
disponibilizare. Probleme mari sunt în zonele defavorizate, dar deja 
la Camera de Comerț sunt înregistrate 311 firme cu intenția de a 
investi. Există multe firme serioase care vor să ofere locuri de 
muncă celor din Valea Jiului și zonaBrad. Cele două agenții zonale 
de profil sunt conduse de oameni competenți și energici, ceea ce 
dă speranțe.

La întâlnirea cu ziariștii de la "Cuvântul liber", dl subprefect a 
subliniat și faptul că presa ar putea să facă mai mult în informarea 
cetățenilor cu privire la structura administrației publice, a 
competențelor diferitelor organisme teritorial - administrative. 
Aceasta, întrucât există mulți cetățeni care nu cunosc nici cele 
mai elementare lucruri despre ele. De aici și înțelegerea greșită a 
ceea ce trebuie făcut, cum și de cine. Lipsește inițiativa locală, a 
mai spus subprefectul. Mai ales la nivelul primăriilor, care au multe 
atribuții și posibilități legale de acțiune, dar nu sunt folosite.

_____ (Urmare din pag. 1) 

între altele, Constantin 
Ticu Dumitrescu a mai spus că 
singura soluție în apărarea 
intereselor lor este menținerea 
Asociației Foștilor Deținuți 
Politici. El i-a criticat pe cei 
care îi contestă poziția cinstită 
de fost deținut, pe cei care îi 
pun în spate inclusiv 
colaborarea cu securitatea. 
"Deși nu era ușor - eu nu am 
rostit nici un nume", a ținut el 
să precizeze.

Din discuții a reieșit și

Legea dosarelor securității
faptul că în sânul asociației 
există mari divergențe, atât la 
nivel național, cât și în județe, 
în unele județe, lui 
C.T.Dumitrescu i se contestă și 
funcția de președinte al acestei 
asociații.

Se pare că pentru a se 
limpezi oarecum lucrurile, în 
viitorul nu prea îndepărtat va 
avea loc un congres, iar 
pregătirea acestuia a fost și unul

Exercițiu de 
alarmare 
publică

Inspectoratul de Protecție 
Civilă al municipiului Deva 
organizează joi, 27 mai a.c., 
între orele 12.00 și 12.15, în 
municipiul Deva, un exercițiu 
de alarmare publică. Scopurile 
acestei acțiuni sunt acelea de 
pregătire a populației pentru 
cunoașterea semnalelor de 
alarmare și aplicare a 
măsurilor de protecție, 
verificarea funcționării 
sistemului de înștiințare și 
alarmare și a audibilității 
semnalelor pe teritoriul 
municipiului, precum și 
pregătirea Inspectoratului 
municipal de Protecție Civilă, 
a comisiilor și formațiunilor de 
protecție civilă pentru trecerea 
în scurt timp și într-un mod 
organizat la aplicarea 
măsurilor de protecție și 
intervenție.

Cu ocazia exercițiului 
primarul municipiului Deva, dl 
Mircia Muntean, i-a invitat pe 
jurnaliștii hunedoreni să 
viziteze adăposturile 
antiaeriene pentru a vedea 
exact care este starea 
acestora. (A.N.) 

din scopurile vizitei la Deva a 
lui C.T. Dumitrescu. “Eu am 
decis la un moment dat să mă 
retrag - a mai spus dl 
Dumitrescu. Oamenii m-au 
convins însă să nu fac acest 
lucru.” în jurul retragerii s-au 
purtat mai multe discuții, 
concluzionându-se cu 
susținerea lui C.T. Dumitrescu 
de către foștii deținuți politici 
din județul Hunedoara.

P. N. L. 
trebuie 

să rămână 
în Convenție »

(Urmare din pag. 1) 

al CDR, fapt obligatoriu 
datorită plecării formațiunii 
dlui. Vosganian. CDR 
trebuie întărită printr-o 
,.funcționare adecvată’’, 
care să o facă mai credibilă 
pe scena politică. Toate 
acestea sunt în opinia dlui 
Manolescu doar argumente 
de ordin practic și nu politic, 
schimbările propuse 
urmând să aibă rezultate 
pozitive.

în ceea ce privește 
situația din interiorul filialei 
hunedorene a PNL, dl. 
Manolescu a recunoscut că 
nu știe foarte multe, dar că 
din ceea ce i s-a spus de 
către membrii de aici este 
necesară o mai mare 
implicare în viața județului a 
parlamentarilor PNL. Așa 
după cum se știe relațiile 
dintre senatorul PNL de 
Hunedoara dl. Constantin 
Blejan și unii dintre membrii 
echipei de conducere a 
filialei nu sunt dintre cele 
mai strălucite. Dl senator 
reconoaște public că 
relațiile sunt destul de 
încordate însă susține că 
nu din vina sa. Dl. Nicolae 
Manolescu a concluzionat 
că la modul general 
lucrurile aici se desfășoară 
bine, dar mereu trebuie 
îmbunătățit câte ceva.

(Urmare din pag. 1)

Pe perioada grevei 
personalul sanitar veterinar va 
fi prezent la serviciu, va acorda 
asistență sanitar-veterinară de 
urgență, nu va elibera certifi
cate sanitare veterinare pentru 
examinarea și transportul 
animalelor și produselor de 
origine animală, se va sista 
examinarea sanitară veterinară 
în abatoare, carmangerii, piețe 
agroalimentare și altele 
asemenea.

Face excepție aprovizio
narea cu produse alimentare 
de origine animală a unităților 
militare și ale Ml, a caselor de 
copii, căminelor de bătrâni, 
spitalelor, creșelor, grădinițelor 
de copii, cantinelor cu caracter 
social și altele asemenea.

Circumscripțiile sanitare 
veterinare de asistență și con
trol alimente sistează 
sacrificările la toate animalele, 
indiferent de specie, la agenții 
economici, iar expertiza 
sanitară veterinară și emiterea 
certificatului de origine și 
salubritate se va efectua numai 
pentru produsele de origine 
animală existente în stoc.

Inspectorii de stat: dr. 
Oltean Gheorghe, dr. Cosma 
Gheorghe și dr. Lăzărescu 
Marius sunt împuterniciți 
pentru a verifica și controla 
modul de respectare a 
legislației sanitare veterinare 
cu privire la circulația 
animalelor și poduselor de 
origine animală.

Greva cuprinde toate 
compartimentele: 
adiministrație, laboratoare, 
circumscripții sanitare 
veterinare de asistență și con
trol al alimentelor de origine

Comunicat al Sindicatului 
liber al personalului din 

rețeaua sanitar veterinară r

Privatizarea în 
orice condiții

animală, prevenirea bolilor 
transmisibile la om, controlul 
vamal, exportul și importul de 
animale și produse de origine 
animală etc.

Motivele conflictului sunt: 
dezorganizarea și
dezintegrarea rețelei sanitare 
veterinare produsă de 
Ministerul Agriculturii și 
Alimentației; nesemnarea 
contractului colectiv de muncă; 
neasigurarea salariilor 
personalului sanitar veterinar 
de la circumscripțiile sanitare 
veterinare de asistență pe luna 
aprilie 1999 și ilegalitatea 
deciziei abuzive de trecere a 
acestora în structura aparatului 
propriu al consiliilor locale; 
nerespectarea prevederilor 
Legii organice sanitare 
veterinare nr. 60/1974, 
completată cu Legea 75/1991, 
cu privire la menținerea rețelei 
sanitare veterinare unice, 
independentă și autonomia 
profesiei medical veterinare, 
precum și a Legii exercitării 
profesiei de medic veterinar 

“Voci de copii” - 
într-o nouă ediție

I
Festivalul concurs de muzică ușoară “Voci de copii" a ajuns la cea de-a 

VIl-a ediție. Din nou orașul Aninoasa va deveni, pentru trei zile (28-30 mai), 
capitala cântecului pentru copii. Organizată de Consiliul local al orașului 
Aninoasa, conducerea Exploatării miniere, Sindicatul MTI și Clubul sindicatului 
MTI Aninoasa, manifestarea artistică își propune să pună în valoare talentul 
interpretativ și calitățile vocale ale copiilor și adolescenților din unitățile de 
îmvățământ și ocrotire socială din Valea Jiului și să-i promoveze în concursurile 
de gen la nivel național.

Organizatorii își așteaptă, ca de fiecare dată, cu drag oaspeții! (L.L.)

nr. 160/1998; neacordarea 
fondurilor necesare efectuării 
acțiunilor sanitare veterinare 
din programul strategic, con
form Ordonanței de Urgență 
nr.42/13.04.1999 și aprobată 
prin Ordinul Ministerului 
Agriculturii și Alimentației 
nr. 130/28.12.1998; totodată 
se cere promovarea unei 
Ordonanțe de Urgență prin 
care să se acorde facilități de 
scutire de impozit 3 ani 
pentru medicii veterinari care 
vor desfășura activități în 
sistem privat, precum și 
acordarea de credite cu 
dobânzi subvenționate 70% 
pentru dotarea cabinetelor 
medicale și pentru investiții; 
pentru medicii și asistenții 
veterinari din zonele unde nu 
sunt condiții de privatizare să 
se asigure salarizarea de 
către stat prin direcțiile 
sanitare veterinare județene, 
iar pentru medicii și asistenții 
veterinari finanțați de la 
bugetul MAA să se asigure 
nivelul salariilor existente.

(Urmare din pag. 1)

uită că se aduc mai mari 
prejudicii sociale și naționale, 
decât mișcarea spre bine a 
treburilor țării, corupția și 
economia subterană
menținându-se în floare. 
Sondajul de opinie care arată 
că 70 la sută din populație 
crede că țara merge într-o 
direcție greșită nu trebuie să fie 
ignorat.

Vorbind mai mult despre 
agricultură, vedem că 
efectivele de animale se 
decimează permanent (cum 
este și cazul Comtim), milioane 
de ha rămân necultivate (cam 
2 se spune în acest an), 
producătorii agricoli
falimentează pe capete, chiar 
și cei care s-au privatizat, 
deoarece s-au convins că nu 
mai merită să bagi banii în 
pământ, să-i pierzi, sau să obții 
o recoltă cât de cât 
acoperitoare pe care n-ai însă 
cui s-o vinzi. Cacialmaua trasă 
agricultorilor în acest an cu 
cupoanele, prin faptul că 
decontările se fac foarte 
anevoios, că ele nu sunt 
utilizate în totalitate în scopul 
pentru care au fost emise, lipsa 
măsurilor de susținere a 
producătorilor agricoli și de 
protecție a producției interne, 
dobânzile ridicate, care uneori 
reprezintă 30-40 la sută din 
costurile unor produse, 
constituie cauze ce determină 
ca potențialul agricol al țării să 
nu fie nici pe jumătate 
valorificat. Confruntarea 
Mureșan - Făniță privind 
agricultura și privatizarea 
comportă încă multe 

comentarii. Apărând 
interesele intermediarilor și 
importatorilor guvernanții 
ignoră acum faptul că vom 
deveni o piață de desfacere 
a produselor străine atât 
pentru cele agricole, cât și 
pentru cele industriale.

Goana după venituri la 
buget determină actuala 
putere să facă pe dracu în 
patru, adică să vindem totul 
și pe nimic, numai să ne 
cumpere cineva industria și 
agricultura aduse la faliment 
și la ,,creșteri” negative, de 
către cei 15000 specialiști ai 
actualei puteri.

De curând am asistat la o 
discuție cu un bun cunoscător 
al practicii din Ungaria, care 
spunea că pe industria lor 
alimentară de zahăr au pus 
mâna francezii, pe cea de ulei 
italienii, la fel întămplăndu-se 
și cu cea de conserve. 
Spunea că asemenea greșeli 
noi le putem evita, numai să 
fim deștepți. De unde însă 
atâta interes național și atâta 
minte la români? Ne va 
confirma acest fapt și 
aplicarea principiului 
privatizării cu orice preț, când 
unii vor deveni bogați, iar noi 
săraci lipiți pământului și 
dependenți total de importuri, 
neavând nimic competitiv. O 
întrebare revine cu obstinație 
când este vorba despre 
privatizare: care investitor 
străin este oare interesat să 
facă prosperă și competitivă 
economia românească? 
Atunci nu încurajarea 
capitalului autohton este o 
sursă de a oferi șanse pentru 
relansarea economică?
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