
în cunoscutele versuri:
"Mai suna-vei, dulce corn,// 
Pentru mine vre odată?", din 
poezia “Peste vârfuri”, sensi
bilitatea artistică și gândirea 

^filozofică a marelui nostru Emi-
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TIO ANI D E LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A 

NATIONAL MIHAI EMINESCU
POETULUI

nescu a încredințat eternității o 
tulburătoare și incitantă întrebare, 
în anul 1883. Este anul când Emi- 
nescu a cristalizat și arhicunos
cuta elegie: “Mai am un singur 
dor", cu variantele sale: “De-oi 
adormi", “Nu voi mormânt bogat" 
șl “Iar când voi fi pământ”; este 
anul în care strălucita gândire a 
poetului avea să intre în conul de 
umbră ce-i va aduce sfârșitul la 
15 iunie 1889.

Din cuprinsul poeziilor amin
tite - mai mult ca din altele - se 
desprinde complexa și seducă

Județul 
Hunedoara
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toarea atitudine filozofică a poe
tului față de “dorul de moarte”.

Cu ocazia popasului come
morativ prilejuit de împlinirea ce
lor 110 ani de la trecerea poetului 
în eternitate, ne vom îngădui doar 
o posibilă sugestie asupra ver
surilor cu care se încheie poezia 
“Peste vârfuri”.

Sunetul cornului, întâlnit în 
multe ipostaze ale liricii emines
ciene, este: “fermecat” și “dure
ros"; “dulce" și “greu"; “plin de jale" 
și se aude: “mai departe, mai de
parte"; "mai încet, tot mai încet”...

Dacă în primele două strofe 
ale poeziei “Peste vârfuri", din 
ambianța tainică și mirifică a 
codrului se desprinde sunetul 
melancolic al cornului de care 
se pătrunde ființa poetului: 
"Sufletu-mi nemângâiet// îndul
cind cu dor de moarte" - în 
primele două versuri ale celei 
de-a treia strofe apare, dintr-un 
vag necunoscut și totuși parcă 
mereu în preajma sa, fraza 
interogativă: “De ce taci, când 
fermecată// Inima-mi spre tine- 
ntorn?”

1

Aflat între dorul de moarte 
ce-i invadase sufletul și între 
întrebarea anonimei ce-i acuza 
tăcerea, Eminescu își încheie 
poezia cu marea întrebare în
cărcată de dramatism, incerti
tudine, frământ și necunoscut: 
"Mai suna-vei, dulce corn,// 
Pentru mine vre odată?"

E o întrebare, dintre atâtea 
din creația lui Eminescu, arcuită 
peste timp și deschisă tuturor 
iubitorilor și cititorilor poeziei sale.

Prof. Dumitru SUSAN

APARE LA DEVA

Greva cadrelor 
didactice a 

intrat în a doua 
săptămână
Ieri, în mod normal, 

greva generală a cadrelor 
didactice trebuia să se fi 
încheiat. Ne asigura în 
acest sens purtătorul de 
cuvânt stabilit de guvern 
în discuțiile cu sindicate
le, Constantin Peiu, consi
lier, “pentru a se vorbi o 
singură limbă”. Din păcate 
“limba” propusă era doar 
a guvernului cum că toate 
problemele au fost rezol
vate. Din păcate, acest lu
cru nu era decât o diver
siune, o capcană, în care 
liderii sindicali, care sâm
băta s-au întâlnit cu colegii 
lor din teritoriu, nu au mai 
căzut. Răspunsul lor a 
fost unuîși dur. Școala nu 
se va relua decât după ce 
guvernul va satisface ce
rerile acceptate în proto
colul semnat anul trecut 
cu guvernul: plata la timp 
a salariilor, acordarea 
sporurilor salariate, con
form legii, plata în avans a 
salariilor pe cele două 
luni de vacanță... în caz

________ Mine! BODE A 
(Continuare în pag. 8)

Situația din Kosovo
■■■-y-........... ~ ................. —

Sosesc albanezii, 
pleacă sârbii

Contrar previziunilor optimiste, în regi
unea Kosovo se mențin tensiuni grave și 
o stare potențială de război. Deși se pă
rea că după amorsarea neînțelegerii 
dintre ruși, care au intrat primii în zonă, la 
Priștina, controlând aeroportul, și forțele 
KFOR (compuse din aliații NATO), care se 
considerau ca fiind ele îndreptățite să 
sosească primele pentru a-și “sărbători" 
victoria asupra iugoslavilor, se va rein- 
staura irevocabil și definitiv pacea, iată că 
lucrurile se complică serios.

Dacă în cele din urmă s-a ajuns la 
niște compromisuri în sensul că s-a ac
ceptat ca și rușii să controleze un sector 
operațional în regiune, rușii, la rândul lor, 
au acceptat să se plaseze sub comanda 
KFOR, iar viitoarele deplasări de alți mili
tari să se facă numai cu acceptul KFOR, 
mai există încă multe semne de întrebare.

Informațiile transmise de mass-media 
denotă că acum, simțindu-se mai stăpână 
pe situație, sub protecția totală a KFOR, 
armata separatistă UCK a trecut la repre
salii împotriva sârbilor din regiune, făcând 
primele victime din rândul civililor, mili
tarilor și poliției. Temându-se de răzbuna
rea albanezilor, mulți sârbi au plecat cu 
totul din zonă spre alte orașe ale Serbiei.

De asemenea, militarii britanici au ucis un 
sârb înarmat, care n-a răspuns la comen
zile forței de pace (?).

în același timp s-a anunțat că au în
ceput să se reîntoarcă în Kosovo refugiații 
albanezi, care mai au la ce, întrucât bom
bardamentele NATO au făcut distrugeri 
masive de obiective economice, de lo
cuințe și la infrastructură.

Din declarațiile făcute de comandantul 
KFOR, Mike Jackson, s-a desprins intenția 
de a depune eforturi pentru ca viața în 
Kosovo să revină la normal. Când și cum 
nu se poate ști și spune, deocamdată 
existând și păreri după care de acum 
încolo va începe cu adevărat războiul. 
Rămâne să vedem ce va rezerva viitorul, 
până ce sârbii și albanezii vor reînvăța să 
trăiască împreună în pace. “Pacifistul" So
lana, care impune condiții, de parcă el ar fi 
fost în prima linie a frontului și numai da
torită lui s-a obținut “victoria", a anunțat 
ultimativ că “nu se acceptă nici un fel de 
negociere cu Miloșevici".

De menționat că s-a anunțat și numi
rea de către directorul general al ONU a

Nicotae TfRCOB

(Continuare în pag. 8)

Moare proteina 
românească

Cea mai ieftină proteină 
pretabilă alimentației umane 
este peștele. Vânzarea flotei de 
pescuit oceanic la preț de fier 
vechi, făcută în perioada “ro
mantică” a corupției de tranziție, 
a tăiat României năvodul. Ur
mează, ca și costuri de creș
tere și întreținere, în ordine, pro
teinele conținute în carnea de 
oaie, bovină, pasăre și porcină. 
Politicile economice aplicate de 
guvernele post-decembriste au 
desăvârșit și aici funesta operă 
a distrugerii. Lăsate la mâna 
noilor rigori ale unui mediu eco
nomic internațional dominat de 
puseuri concurențiale, puzderia 
de complexe zootehnice con
struite sub comunism pentru 
comunism s-au spart ca niște 
baloane de săpun. Pentru trans
formarea sectorului zootehnic 
românesc dintr-un colos pe 
picioare de lut, într-o branșă 
suplă, bine înfiptă în fundamen
tul economic al performanței, 
trebuia acționat rapid. Să ști să 
renunți la ce nu-ți mai trebuie, 
pentru a nu pierde tot, putea fi 
un blazon bun al reformei în 
domeniu. O strategie clară tre
buia să permită relansarea de 
pe poziții de piață a câtorva 

complexe zootehnice cu po
tențial de recuperare, iar lichi
darea celodalte trebuia făcută 
imediat, înainte de a se fi scu
fundat în datorii aberante. Un 
sistem de subvenționare ori
entat pentru sprijinirea pro
ducătorilor și exportatorilor ar 
fi trebuit să dea avânt acti
vității zootehnice, iar un pro
gram de investiții eficient într- 
un aparat logistic adecvat în 
partea de producere a con
centratelor și în cea de analiză 
a calității producției ar fi dat 
strălucire europeană jamboa- 
nelor “Made in România". Chiar 
stângace, orice inițiativă ar fi 
fost mai bună decât seden
tarismul absolut de care res
ponsabilii politici, executivi și 
legislativi s-au lăsat legănați 
aproape zece ani la umbra 
antireformei.

încă de la început acțiunea 
de lichidare economică a fost 
prost înțeleasă. Niciodată po
liticul nu a abordat lichidarea 
economică ca pe o proce
dură de lucru extremă ase
mănătoare amputării din me
dicină. Nu s-a vrut să se în
țeleagă că, spre deosebire de 
ființele vii, o economie care 

suferă amputări în sectoarele 
economice falimentare nu ră
mâne schiloadă, ci se regene
rează câștigând în forță și per
formanță. Reflexul unei retro
grade mentalități, cuibărite în 
mintea guvernanților, dar și a 
unei părți importante din popu
lație, păstrează ridicat la rang 
de sacrilegiu închiderea de fa
brici, uzine sau complexe zoo
tehnice rezultate ca urmare a 
trudei românilor, din păcate, gre
șit folosite, zeci de ani, prin 
politica economică megalomană 
a partidului unic. După aproape 
zece ani rezultatul fugii de răs
punderea reformei se vede. 
Dacă s-ar fi făcut dirijat și se
lectiv, conform unui program de 
reformă dictat exclusiv de con
siderente economice, închide
rea a zeci de complexe zoo
tehnice putea, global, scuti de 
multe necazuri acest sector. 
Complexele n-au fost însă 
niciodată lichidate ci împinse, 
prin politica antieconomică a 
guvernelor de tranziție, spre o 
sinucidere economică dureroa
să atât pentru oameni cât și

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 8)

Concursul “Noul ^al”
O șansă pentru cei mai tineri interpreți

în conformitate cu hotărârile
Ja Adunării Generale a Acționarilor din 
? 27 martie 1999, până ia data 
' prezentului comunicat s-au încheiat 

toate formalitățile legate de:
> depunerea bilanțului anual și repartizarea 

profitului anului 1998 - inclusiv vărsarea impozitelor 
aferente;

> executarea auditului de bilanț pe anul 1998 cu 
firma internațională Arthur Andersen - SUA;

> definitivarea și tipărirea raportului anual de prezen
tare a rezultatelor confirmate ale Băncii Transilvania;

> majorarea de capital social cu suma de 50 
miliarde lei și alocarea acțiunilor cuvenite, proportional 
cu cota deținută, acționarilor înscriși în Registru la data 
de referință - 31 ianuarie 1999.

Fondurile proprii la 31.05.1999 se cifrau la peste 
198,98 miliarde de lei, Iar provizioanele pentru risc sunt 
de 31,77 miliarde lei.

în acest context, lichiditatea imediată a Băncii 
Transilvania (depozite și disponibilități / total active) la 
aceeași dată era de 34-47%, nivelul minim de siguranță 
al acestui indicator fiind de 18%.

Concursul zonal de mu
zică pop, organizat de 
Radiodifuziunea Română în 
colaborare cu Casa de 
Cultură Deva și Eurovenus la 
Complexul Strei, a reunit 
sâmbătă 17 foarte tineri 
interpreți din județul nostru, 
Arad și Timiș. Ei au promovat 
la preselecția făcută de 
compozitorul Mihai Vanica în 
6-8 mai, din 60 de participanti. 
Compozitorul declara înaintea 
concursului că această 
manifestare “a devenit deja un 
festival de tradiție, fiind la a 
doua ediție". Mulțumind 
oamenilor și forurilor locale 
devene, care sunt alături de 
muzică și de copiii talentați, a 
mai precizat că primii patru 
clasați de la “cei mici” și primii

cinci de la “cei mari" vor 
participa în finalele naționale iar 
“ocupanții” locurilor I vor be
neficia de un spațiu de înre
gistrare într-un studiou per
formant, ceea ce e foarte mult.

Prin fața juriilor - din spe
cialiști, prezidat de Corina 
Chiriac, și al presei - au trecut 
7 concurenți la categoria de 
vârstă 10-15 ani. în privința lor 
calitățile vocale nu pot fi luate în

Anca Alexandra Mihalache, 
Deva - locul I la categ. 

10 - 15 ani

considerare prea mult, dată 
fiind vârsta, urmărindu-se mai 
ales intonația, prezența scenică, 
alegerea repertoriului adecvat, 
sau cum spunea Corna Chiriac 
trebuie să-i ghicești pe “cei ce 
miros a viitoare vedete”. Câști
gătorii au fost: Anca Mihalache, 
Deva (I), Diana Vasian, Petro
șani (II), Ioana Bulz, Petroșani
(III) și Gelu Dobrescu, Deva
(IV) , Andreea Mesaros, Deva 
(premiul de popularitate). Toți au 
nevoie de îndrumare, doar că 
Anca “e simpatică", nu imită pe 
nimeni, Diana e “adorabilă și 
dulce”, Ioana are un stil 
“original" iar la Gelu se vede că 
studiază muzica.

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8) 
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Corvînul - F.C. Baia Mare 3-B

• Echipa RAPID, cam
pioană națională de fotbal 
’98-’99, va participa la preli
minarii Ligii Campionilor

• Dinamo și Steaua, 
locurile 2-3 în clasamentul 
final, vor evolua în Cupa UEFA

• FCM Bacău și Ceah
lăul Piatra Neamț vor par
ticipa în Cupa UEFA - 
Intertoto

• Au promovat direct 
în Divizia A F.C. Brașov (se
ria I) șl Extensiv Craiova 
(seria a ll-a)

• Rocar București și 
UT Arad (locurile 2 în clasa
mentele seriilor 1 și 2) își 
vor disputa meciul de baraj 
sâmbătă, 19 iunie, pentru 
un loc în Divizia A

Rezultatele ultimei etape: FC Argeș - FC Onești 2- 
0; Gloria Bistrița - Farul C-ța 4-2; FC Național - Petrolul 2-0; 
Univ. Craiova - CSM Reșița 0-1; “U" Cluj Napoca - Rapid 1-4; 
Astra Ploiești - Steaua 1-1; Olimpia Satu Mare - FCM Bacău 
0-2; Dinamo - Oțelul Galați 2-1; Foresta - Ceahlăul Piatra 
Neamț 0-2.

CLASAMENTUL FINAL
1. RAPID 34 28 5 1 79-18 89
2. Dinamo 34 26 4 4 95-27 82
3. Steaua 34 19 9 6 62-33 66
4. FC Argeș 34 20 4 10 57-37 64
5. FCM Bacău 34 18 8 8 46-35 62
6. Oțelul Galați 34 17 4 13 47-33 55
7. FC Național 34 18 1 15 61-51 55
8. Petrolul PI. 34 16 5 13 50-46 53
9. Ceahlăul P.N. 34 15 4 15 54-53 49
10. Astra PI. 34 13 7 14 40-38 46
11. Gloria Bistrița 34 12 7 15 50-60 43
12. Farul C-ța 34 12 4 18 37-54 40
13. Univ. Craiova 34 11 6 17 43-50 39
14. FC Onești 34 12 3 19 56-67 39
15. CSM Reșița 34 8 11 15 34-59 35
16. Foresta Suceava 34 6 6 22 31-61 24
17. “U’' Cluj 34 4 4 26 20-96 16
18. Olimpia S.M. 34 3 4 27 22-74 13

Fina! fericit

Aurul Brad - Petrolul Drăgășani 4-0 (1-0)
Evoluțiile foarte apreciate 

din returul acestui campionat 
nu au fost suficiente pentru ca 
Aurul Brad să aibă un final de 
sezon fără emoții. înfrângerea 
din urmă cu două etape în fața 
puternicei echipe Flacăra Rm. 
Vâlcea și victoriile "nescontate” 
din ultimele etape ale unor 
echipe cu evoluții slabe au făcut 
ca brădenii să aibă neapărat 
nevoie de victorie în fața celor 
de la Petrolul Drăgășani pentru 
a evita retrogradarea.

Presați psihic de acest obiectiv 
obligatoriu, elevii pregătiți de Vir
gil Stoica au avut un început de 
meci furibund. Dar din cauza tra
cului, acțiunile brădenilor au su

Rezultatele ultimei etape: Șoimii Sibiu - Min. Uricani 
5-2; Forest. Stâlpeni - Al. Slatina 6-1; FI. Moreni - Min. 
Mătăsari 1-3; Progr. Caracal - Petr. Țicleni 0-2; Petr. Stoina - 
Min. Lupeni 3-4; Record Mediaș - Constr. Craiova 0-2; 
Electro Bere Craiova - Min. Certej 4-0; Aurul Brad - Petr. 
Drăgășani 4-0; Gl. Reșița - Min.- Berbești 3-1; Pandurii Tg. 
Jiu - FI. Horezu 4-0.

CLASAMENTUL FINAL
1. BERE CRAIOVA 38 29 6 3 91-27 93
2. FI. Rm. Vâlcea 38 27 4 7 100-43 85
3. Șoimii Sibiu 38 25 10 3 96-34 85
4. Gl. Reșița 38 20 6 12 71-42 66
5. Pandurii Tg. Jiu 38 20 3 15 72-42 63
6. Min. Certej 38 18 6 14 83-58 60
7. Constr. Craiova 38 16 4 18 62-58 52
8. Min. Lupeni 38 16 3 19 57-81 51
9. Min. Uricani 38 17 0 21 79-85 51
10. Al. Slatina 38 16 3 19 53-62 51
11. Petr. Stoina 38 16 3 19 72-73 51
12. Petr. Țlclenl 38 16 2 20 54-81 50
13. Min. Berbești 38 15 5 18 63-85 50
14. Petr. Drăgășani 38 16 2 20 50-72 50
15. Aurul Brad 38 15 4 19 61-58 49
16. Forest. Stâlp. 38 16 1 21 59-75 49
17. Min. Mătăsari 38 15 4 19 42-54 49
18. FI. Moreni 38 13 7 18 60-62 46
19. Progr. Caracal 38 7 6 25 41-96 27
20. Record Mediaș 38 5 5 28 42-120 20

A căzut cortina asupra 
campionatului de fotbal

Ultima etapă din Divizia A 
s-a desfășurat pe parcursul a 
zece zile! Ceea ce înseamnă că 
rezultatul din meciurile acestei 
etape "maraton ” nu mai pu-

Q DIVIZIA A
teau produce surprize, cele mai 
interesante locuri ale promo
vării și retrogradării fiind sta
bilite înaintea încheierii ultimei 
runde a campionatului. Nu în
tâmplător, la pauză, "U” Cluj 
conducea cu 1- 0 pe Rapid, că 
Dinamo a evoluat cu o echipă 
de tineret în 9 jucători, Militaru 
și Augustin Călin fiind eliminați 
de pe teren și a învins în final 

ferit de imprecizie la finalizare. 
Astfel că în ciuda unor ocazii foar
te clare primul gol, cel psihologic, 
a venit destul de târziu. Abia în 
minutul 21, la o fază bâlbâită de 
apărarea oaspete, experimentatul 
Achim a reușit o intercepție, l-a

tt DIVIZIA C3
deschis pe Lazăr care din in
teriorul careului a șutat plasat cu 
latul deschizând scorul: 1-0. Până 
la pauză, brădenii au mai avut 
câteva mari ocazii prin Lazăr 
(min. 41), Văcaru (min. 44) și 
Lupea (min. 45), dar nu au reușit 
desprinderea. 

cu 2-1 pe Otelul Galați după ce 
oaspeții au condus cu 1-0. 0 
singură semisurpriză s-a înre
gistrat în această ultimă etapă, 
în partida Universitatea Craiova 
- C.S.M.Reșița, oaspeții cucerind 
victoria cu 1-0, ceea ce l-a su
părat foarte tare pe antrenorul 
Bondrea, care nu voia să înțe
leagă cum s-a ajuns la acest 
rezultat, necunoscând că mai 
țxistau ceva datorii din partea 
oltenilor pentru reșițeni.

In aceste condiții e de pri
sos să mai subliniem că în 
multe locuri tribunele au fost 
slab populate. Cu unele excepții. 
La Foresta, de pildă, în ciuda 
faptului că favoriții lor erau 
gata retrogradați de câteva 
etape, suporterii acestei formații 
au ținut să-și demonstreze ata
șamentul lor față de echipă și au 
fost prezenți în număr mare și la 
ultimul act pe prima scenă fot
balistică a țării. Și conducerea 
clubului, jucătorii au promis ca 
într-un an să revină în Divizia 
A. Ar fi frumos să fie așa.

Fotbalul a intrat în vacanța 
de vară. Mai sunt două excepții. 
Mâine seară, de la ora 20,30, 
se va desfășura o partidă de 
larg interes în (ară și extraordi
nar în Giulești și în Ghencea: pe 
stadionul "Lia Manoliu" din 
Capitală se va desfășura finala 
Cupei României între Rapid și 
Steaua. Meciul va fi transmis și 
la TVR I. Apoi, sâmbătă. 19 
iunie, UTA susține partida pen
tru baraj cu Rocar București. 
Dacă locul desfășurării va fi la 
Sibiu, mulți hunedoreni vor fi 
prezenți pe stadion pentru a 
urmări acest meci.

Debutul reprizei secunde a 
adus însă golul doi, golul asi
gurător al victoriei. In minutul 51, 
Aslău a luat o acțiune pe cont pro
priu, a pătruns în dribling în careu 
unde a fost faultat, tot el 
transferând penalty-ul și aducând 
desprinderea pe tabela de marcaj: 
2-0. Acest gol a limpezit mult jocul 
gazdelor, turnând totodată plumb 
în crampoanele petroliștilor care 
doborâți și de căldură au tratat tot 
mai mult meciul ca pe unul de 
vacanță. în consecință, brădenii 
au controlat cu autoritate ostili
tățile în teren, până în final re
ușind să mai puncteze de două 
ori. in minutul 77, Vereș a făcut o 
cursă impetuoasă pe banda 
stângă, a pasat excelent pentru 
Aslău care din centrul careului a 
înscris la colțul lung: 3-0. După 
10 minute, Achim a centrat precis 
de pe aripa dreaptă, Vereș a pre
luat pe piept și a șutat din voie 
stabilind scorul final: 4-0. In 
ultimul minut de joc oaspeții ar fi 
putut înscrie golul de onoare, dar 
mingea șutată de la distanță de 
Dumitrescu a lovit transversala.

AURUL: Căprărescu - Go- 
moi, Filipaș (80 Bolid), Neagu, 
Stoica (76 Șimon), Frandeș - 
Văcaru, Aslău, Achim - Lazăr, 
Lupea (46 Vereș).

PETROLUL: Voicu -
Runceanu, Gorjan, Dimoiu. Nica - 
Dragomir, Bobocel, Butișteanu, 
Nicolae - Filip, Dumitrescu.

Acest joc a fost considerat și 
meciul de retragere a fostului 
libero brădean Ioan Nanu, care a 
dat lovitura de începere a me
ciului și a avut parte de o me
ritată festivitate de premiere.

Ciprian MARINUȚ

in minutele premergătoare 
începerii acestei partide, la sala 
conferințelor de presă, în hol și 
pe culoarele spre vestiarele celor 
două formații, domnea o at
mosferă calmă, fără încărcă
tura specifică unei întâlniri cu 
miză mare: gazdele se aflau pe o 
poziție comodă, fără probleme, 
iar oaspeții păreau resemnați, 
deși încă (prin jocul rezultate
lor) mai puteau spera la minu
nea salvării în ultima clipă de 
la retrogradare. Un fapt sur
prinzător, cunoscuta galerie 
hunedoreană nu și-a făcut pre
zența nici într-un fel, deși la 
locul ei în tribună se aflau 
câțiva tineri, nu s-au auzit nici 
îndemnuri, nici apostrofări la 
adresa cuiva.

De la primul fluier al arbi
trului bucureștean, Florin Chi- 
vulete, hunedorenii se avântă în

Rezultatele ultimei etape: Jiul Petroșani - Apulum A. 
1.1-0; FC Bihor - Gaz Metan Mediaș 2-2; Drobeta Tr. S. - ARO 
C-lung 6-4; Unirea Dej - ASA Tg. Mureș 2-3; Chimica 
Târnăveni - Extensiv Craiova 1-0; UTA - Dacia Pitești 2-2; 
Minerul Motru - Inter Sibiu 2-0; Corvinul Hunedoara - FC Baia 
Mare 3-2; Poli Timișoara - Vega Deva 5-0.

CLASAMENTUL FINAL
1. EXTENSIV CRAIOVA34 22 5 7 83-32 71
2. U T Arad 34 20 6 8 73-41 66
3. ARO C-lung 34 18 4 11 64-49 58
4. Gaz Metan 34 16 5 13 58-51 53
5. Poli Timișoara 34 16 4 14 60-41 52
6. FC Bihor 34 15 6 13 43-45 51
7. ASA Tg. Mureș 34 16 2 16 47-48 50
8. Chimica Târnăveni34 14 5 15 39-51 47
9. Corvinul 34 14 4 16 52-59 46
10. Minerul Motru 34 14 4 16 46-55 46
11. Inter Sibiu 34 14 3 17 50-49 45
12. Drobeta Tr. S. 34 13 6 15 48-52 45
13. Dacia Pitești 34 13 5 16 50-56 44
14. Jiul Petroșani 34 13 4 17 38-55 43
15. Apulum A.l. 34 13 4 17 42-55 43
16. Vega Deva 34 12 5 17 35-66 41
17. FC Baia Mare 34 11 6 17 45-53 39
18. Unirea Dej 34 11 4 19 46-61 37

O frumoasă evoluție a gazdelor

Metalul Crișcior - Victoria Călan 3-1
r

Echipa metalurgișlilor din 
Crișcior se numără în rândurile 
celor care se află intr-o situație 
financiară și materială mai grea. 
Marea majoritate a fotbaliștilor, 
cei din conducerea clubului, se 
confruntă cu greutăți deloc de 
neglijat, care grevează pregătirea 
lotului de jucători, antrenamentele 
și deplasările la echipele - gazdă. 
Despre ce pregătiri - cu antre
namente zilnice - poate fi vorba 
când fotbaliștii au fost disponi- 
bilizați, rămași fără o sursă finan
ciară? Și spre cinstea și lauda lor. 
fotbaliștii mai tineri sau experi
mentați vin la antrenamente, se 
pregătesc pentru a se prezenta cu 
fruntea sus în meciurile de cam
pionat. De aceea, cu toții (cei pre
zenți la întâlnirea Metalul - Vic
toria Călan) am rămas plăcut 
surprinși de replica dată unei for
mații bine cotate în Divizia D. 
clasată pe locul doi în clasament 
în componența căreia se află 

Rezultatele etapei a 25-a din 13 iunie:
Met. Crișcior - Victoria Călan 3-1; Parângul Lonea - Constr. 

Hunedoara 9-1; Min. Ghelari - CFR Marmosim Simeria 3-9; 
Dacia Orăștie - FC Paroșeni Vulcan 1-0.

CLASAMENTUL

Aninoasa; Constr. Hunedoara - Met. Crișcior; CFR Marmosim 
Simeria - Parângul Lonea; FC Paroșeni - Vulc. - Min. Ghelari; 

^Min. Teiiuc - FC Dacia Orăștie.

1. PARÂNGUL LONEA 21 18 1 2 64-23 55
2. Victoria Călan 22 16 2 4 61-21 50
3. Dacia Orăștie 21 16 1 4 55-12 48
4. CFR Marm. Simeria 21 12 3 6 49-23 39
5. Min. Aninoasa 21 11 1 9 40-25 34
6. FC Paroșeni - Vulc. 21 7 4 10 26-28 25
7. Met. Crișcior 21 8 1 12 28-50 25
8. Min. Bărbăteni 22 7 2 13 27-52 23
9. Min. Ghelari 21 7 1 13 41-54 22
10. Constr. Hunedoara 21 6 1 14 23-56 19
11. Min. Teiiuc 20 4 3 13 24-44 15
12. CIF Al. Brad 20 3 2 15 13-63 11

Ultima etapă, 20 iunie: CIF Aliman Brad - Min

atac cu Șandor în vervă ce a 
conlucrat foarte bine de câteva 
ori cu experimentatul Mitrică. 
Oaspeții au mizat - îndeosebi în 
prima repriză - pe contraatac, 
dorind să pună în valoare pe 
tehnicienii echipei - Ghindă, 
Săvoiu Roman -. așa cum s-a 

întâmplat în min.7, când 
Ghindă ratează interceptarea 
balonului în fața porții lui Clep. 
Totuși gazdele reușesc să des
chidă repede scorul, în minutul 
9: Șandor (început de meci 
bun, trecând, pendulând când 
pe stânga, când pe dreapta), ia 
o acțiune pe cont propriu pe 
partea dreaptă a terenului, for
țează cu balonul la picior spre 

câțiva Jucători experimentați 
(Lazăr, Matei, Bordean, Surugiu, 
Papp, Căruceru ș. a.) dar și tineri 
de perspectivă. Întrucât în meciul 
din tur metalurgiștii au suferit o 
înfrângere la scor la Călan, ei s-au 
mobilizat exemplar pentru meciul 
de duminică, au luptat cu o am
biție și dăruire exemplare, într-un 
deplin spirit de sportivitate!

Din primul minut al jocului, 
gazdele au declanșat atacuri susți
nute spre poarta lui Toth. Apăra
rea oaspeților a stopat sistematic 
incursiunile incisive ale jucătorilor 
Corinda, V. Iga, Bărăștean, De- 
oancă, G. Iga, M. lanc, au pasat 
destul de bine și au ieșit față cu
rată până în minutul 23 când 
Rece cade împreună cu Bărăștean 
în mijlocul careului de 16 metri și 
arbitrul Daniel Dudaș din Petro
șani. aflat pe fază, acordă prompt 

centru, trece de un apărător și 
ajuns la marginea careului de 
16 metri, șutează cu stângul 
plasat, jos în colț și tabela de 
marcaj arată 1-0 pentru Cor
vinul. Atmosfera se înviorează 
în tribună, ceea ce le menține 
pe gazde în continuare în atac. 
Deșt băimărenii "pigmentează " 
cu acțiuni de contraatac, ei trag 
prima oară pe spațiul porții în 
min. 18, prin Roman - cel mai 
periculos de la oaspeți. Am mai 
notat o fază periculoasă în min. 
26, la originea căreia a fost 
Ghindă, punându-l într-o bună 
situație de a marca pe Roman. 
După numai un minut, e rândul 
lui Șandor să-l deschidă pe Mi
trică ce își demonstrează clasa, 
înscriind din interiorul careului, 
tot în colțul din stânga al tână
rului portar Nunweiler: 2-0. 
Oaspeții, stimulați de pe mar
gine de secundul Dinu Moldo
van, "urcă " mai des în atac și 
după o bună ocazie ratată în 
min. 37 de Ghindă, în min. 38, 
beneficiază de o lovitură liberă 
de la II m, la un fault al lui 
Haidiner la Suleap, 
transformată de Roman 2-1.

La reluare, pe fondul delă
sării hunedorenilor in min. 63, 
Roman centrează și Ghindă reia 
în poartă. După egalare, băi
mărenii prind curaj, produc 
derută în careul advers, dar fie 
că apărătorii în frunte cu Clep 
se opun, fie că ei ratează des
prinderea. Vine însă minutul 70 
și atunci, la o fază bine creată 
de Dinu, Mitrică trimite balonul 
în plasa laterală din stânga 
portarului: 3-2. Scor ce n-a mai 
putut fi modificat până la 
finalul partidei.

CORVINUL: Clep, Andrei 
(85 Mâcnea), Haidiner, 
Gheară, Babarți, Dincă (46 
Ispas), Dinu, Rus, Șandor, 
Păcurar (70 Pavel), Mitrică.

lovitură de la 11 metri transfor
mată cu siguranță de talentatul 
Corinda 1-0. Oaspeții răspund 
prin câteva atacuri bine concepute 
de Lazăr, Bordean, Matei, Căru
ceru și Cășlariu, dar nu izbutesc să 
înscrie. O fac în schimb gazdele in 
min. 38. La o excelentă centrare a 
lui Corinda, Bărăștean pătrunde 
2 metri în careu și șutează puter
nic jos, în stânga lui Toth, 2-0. 
Repriza 1 s-a încheiat cu oaspeții 
în atac, Bordean șutând de la 18- 
20 de metri puternic, pe jos, și 
mingea a trecut f oarte aproape pe 
lângă stâlpul din dreapta al porții 
lui Boglea, în min 45.

Deși ne așteptam în repriza a 
ll-a la o cădere fizică a gazdelor 
după risipa de efort făcută în pri
ma parte a jocului, cei care au 
început mai bine și partea a doua 
a meciului au fost tot gazdele. In 
minutele 49 și 50, Bărăștean și 
Vaier Iga s-au aflat în condiții 
bune de a marca. O fac totuși în 
min. 52 la o incursiune rapidă pe 
dreapta. Corinda șutează în colțul 
careului de 16 m, în dreapta lui 
Toth care nu poate evita golul: 3- 
0. Creșterea scorului îi mobilizează 
pe oaspeți, dar cu toate că au 
început să iuțească circulația balo
nului, să se apropie mai periculos 
de poarta adversarilor, nu reușesc 
decât golul de onoare marcat de 
Bordean. după o pasă primită de 
la Matei 3-1, stabilind și rezultatul 
final al acestei apreciate evoluții a 
gazdelor.

METALUL: Boglea, Gavrilă, 
S. lancu, Deoancă, M. lancu, G. 
Iga, Durneac. V. Iga, Pădurariu 
(85 Hurdea), Bărăștean, Corinda.

VICTORIA: Toth, Papp, 
Surugiu, Rece. Bordean, 
Popovici (25 Gogan), Lazăr. 
Căruceru (85 Fulga), Cășlariu, 
Niculesc (40 Haic), Matei.

S. CERBU
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Meciurile din semifinalele Cupei 
României - faza județeană

Miercuri, 23 iunie, ora 17
Minerul Ghelari - Victoria Dobra, Parângul Lonea - Victoria Călan.

Sâmbătă, 26 iunie, ora 17
Victoria Dobra - Minerul Ghelari, Victoria Călan - Parângul Lonea. 
Finala are loc miercuri, 30 iunie, pe stadionul din Simeria.

x_________________________________ L__________________________ z
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Cupa Asociației 
județene de fotbal

__ ,

De curând, A.j. Fotbal Hunedoara - Deva cu sprijinul comisiei 
campionatului de juniori și copii a organizat în localitatea Simeria un 
reușit turneu de fotbal pentru copiii născuți în anii 1985 și 1986.

/. Copii născuți în anul 1985 - echipe participante:
1. Dacia Orăștie - antrenor Stoica Andrei
2. Viitorul Orăștie - antrenor Medrea Adrian
3. Tehnosporting Simeria - antrenor praf. Bădoi loan
4. Start Deva - antrenor Simina Daniel
5. CFR Marmosim Simeria - antrenor Rozdaș Mircea

CLASAMENTUL
1. TEHNOSPORTING SIMERIA 4 3 1 0 24-5 10
2. Dacia Orăștie 4 3 1 0 13-1 10
3. Start Deva 4 2 0 2 14-14 6
4. CFR Marmosim Simeria 4 1 0 3 6-13 3
5. Viitorul Orăștie 4 0 0 4 0-24 0

//. Copii născuți în anui 1986 - echipe participante:
1. Viitorul Orăștie - antrenori Bogdan Marcel și Pipili C-tin
2. CFR Marmosim Simeria - antrenor Rozdaș Mircea
3. FC Hanzi Nonprofit Deva - antrenor Hanzi Stan
4. Vega Deva - antrenor Ardeleanu Dan
5. Start Deva - antrenor Moga Alexandru

CLASAMENTUL
1. VEGA DEVA 4 4 0 0 19-8 12
2. Hanzi Nonprofit 4 3 0 1 18-3 9
3. Viitorul Orăștie 4 2 0 2 11-8 6
4. Start Deva 4 1 0 3 7-17 3
5. CFR Marmosim Simeria 4 o 0 4 3-22 0

Echipele câștigătoare ale celor două grupe de vârste vor fi 
premiate de către A.j.F. Hunedoara - Deva cu cupe și diplome.

Pavel MARINCĂU, 
vicepreședinte A.j. FDe va

De ce merge omul 
la Primărie?

în fiecare zi la primăriile orașelor și 
comunelor se duc mulți oameni. Iar marea 
majoritate dintre ei nu țin seama de programul 
de audiențe și neapărat toți vor să vorbească 
cu primarul. într-o discuție ce am avut-o cu 
domnia sa mai de mult, dl loan Rovinaru, 
primarul orașului Simeria, ne spunea:

- Toți, dar absolut toți vor să vorbească cu 
mine, deși problemele cu care vin le pot 
rezolva diferite servicii ale instituției.

- îi primiți pe toți?
- Când mă aflu în sediu, da. îi ascult apoi 

îi îndrum unde trebuie să se ducă, să-și 
soluționeze problema.

- Cu ce treburi vin oamenii?
- Evident că mai ales cu necazuri, cu 

bucurii nu prea. într-o vreme mai în urmă, cu 
nemulțumiri legate de aplicarea Legii fondului 
funciar. în ultima vreme acestea s-au rărit 
deoarece pământul a fost pus în posesie.

Aurica Gușe, primarul comunei Bretea 
Română, era de părere:

- Oamenii mă caută nu numai la sediu, 
ci mă abordează și pe stradă sau oriunde mă 
întâlnesc. Vin în general cu probleme privind 
gospodărirea localității.

- Vin și cu probleme pe care nu le puteți 
rezolva?

-Da. De pildă vin și ni se plâng că n-au 
din ce trăi, n-au nici bani de pâine. îi ascult, 
îi cred, dar n-am cum să le dau bani.

Un primar dintr-o comună, tot din zona 
Călanului, ne spunea:

- Cei mai mulți din cei ce vin la primărie 
în audiență aduc prpbleme serioase, de 
importanță pentru localitate. Dar vin și cu 
mărunțișuri.

- De exemplu?
- Un om dintr-un sat de munte a bătut o 

bună bucată de drum să-mi spună că și-a 
găsit măgarul mort lângă gardul unui sătean 
și că bănuiește că acela l-ar fi ucis.

- Cum ați procedat în acest caz?
- Nicicum. L-am ascultat și atât. Omul n- 

avea cu ce să-și dovedească afirmația res
pectivă așa că i-am spus că n-are rost să se 
adreseze justiției.

- V-a urmat sfatul?
-Da.
Deci merg oamenii la primărie. Cu ce 

treburi? Cu cele mai diverse, iar faptul acesta 
n-are importanță. Esența este că se duc.

Traian BONDORĂ

Xenical orlistat, un nou^ 
medicament pentru trata

rea obezității, recomandat în tra
tarea diabeticilor, dar și a persoa
nelor supraponderale, a fost lansat 
pe piața românească, în cadrul 
unei conferințe de presă.

Până în prezent, acesta este 
singurul medicament care împie
dică absorbția grăsimilor din ali
mentație, fără să formeze depen
dență și fără a avea acțiune siste-

Medicament
pentru 
tratarea 
obezității

mică. Xenical orlistat este cel mai 
studiat agent anti-obezitate și poa
te fi folosit fără întrerupere doi ani.

După 6-8 săptămâni de terapie 
asociată cu dietă, greutatea paci
entului se va micșora cu apro
ximativ 10%. în urma tratamentului 
se reduce nivelul colesterolului, 
lipidelor, glicemiei și presiunii ar
teriale.

Compania producătoare a me
dicamentului, utilizat deja în 30 de 
țări din lume, este Grupul elvețian 
F.Hoffmann-LaRoche Ltd., aflat în 
topul primilor zece fabricanți de 
produse farmaceutice de pe glob.

Persoanele interesate de utili
zarea acestui nou produs vor tre
bui să aloce lunar tratamentului 
aproape un milion și jumătate de 
lei. Xenical orlistat nu face parte 
din seria medicamentelor com

pensate.

Campania de 
“promovare a 

sanatatn9 
reproducerii"

1. Pe plan județean s-a constituit o 
echipă de lucru formată din reprezentanți de 
la: Cabinetul de Planificare Familială, Inspec
toratul Școlar, Mass-media locală.

Echipa a fost coordonată de către me
dicul coordonator al Serviciului de Programe 
de Promovare a Sănătății și Educație pentru 
Sănătate din cadrul Direcției de Sănătate 
Publică - dr. Cristina Varga.

2. Pentru cele 7 cabinete de planificare 
familială din județ au fost pregătite și difuzate 
materiale cu conținut informativ pe tema -12 
titluri de pliante și afișe.

3. Pentru mass-media locală s-au ela
borat materiale informative pentru publicare, 
spoturi publicitare audio la Radio Deva și 
video la Antena 1 Hunedoara.

4. Membrii echipei de lucru au desfășurat 
acțiuni educative cu tematica specifică 
acestei campanii, s-au difuzat în tiraj mare 
cele 12 titluri de pliante primite de la Centrul 
Național de Promovare a Sănătății și pro
grame la mai multe unități școlare din județ, 
cum sunt: Grupul Școlar Energetic Deva, 
Grupul Școlar de Chimie Deva, Grupul Școlar 
de Construcții Deva, Liceul Teoretic 
I.C.Brătianu Hațeg, Grupul Școlar de Con
strucții Hunedoara, Grupul Școlar Economic- 
Administrativ și Servicii Petroșani etc.

Sperăm într-o creștere a adresabilității la 
cabinetele de planificare familială pentru 
consiliere în probleme de sănătatea repro
ducerii și contracepție. Adresele cabinetelor 
de planificare familială din județ: Hunedoara 
- Policlinica HD, etaj I, cam. 130; Brad - 
Policlinica Brad, etaj I; Deva - Policlinica 
veche Deva, etaj I, str. M. Eminescu nr.99; 
Lupenl - Spitalul Orășenesc Lupeni, etaj II; 
Orăștie - Policlinica Orăștie, etaj III, cam. 306; 
Petroșani - Spitalul Municipal Petroșani.
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Combinatul Comtim a intrat 
oficial în lichidare judiciară

Combinatul Comtim din Timi
șoara a intrat oficial în proces de 
lichidare, întrucât termenul de 
depunere a recursului la hotărârea 
instanței de declanșare a proce
durii de lichidare judiciară a expirat 
fără ca cineva să conteste de
cizia Tribunalului.

Cererea de lichidare a fost 
depusă de firma bucureșteană 
“Aextra”, care are de recuperat 
câteva zeci de miliarde de lei de 
la Comtim. Tribunalul Timișoara a 
admis această cerere și, în 24 
mai, a fost numit judecătorul 
sindic Rodica Marghescu, care 
urmează să coordoneze lichi
darea judiciară a combinatului. 
Numirea ar fi putut fi atacată în 
termen de 15 zile, dar acest lucre 
nu s-a întâmplat, astfel încât, 
începând de joi, în termen de 60 
de zile, creditorii Comtimului 
trebuie să depună la judecătorul 
sindic un plan de redresare a 
societății.

Potrivit președintelui Tribu
nalului Timișoara, Ion Dincă, la 
Comtim va fi numit un adminis
trator care să ducă la bun sfârșit 
planul de redresare, în cazul în 
care acest plan va fi admis de 
judecătorul sindic. Dacă nici un 
creditor nu reușește să ofere un 
plan coerent de reorganizare, va fi 
numit un lichidator, care va vinde 
activele combinatului pentru a 
achita datoriile. Datoriile către

„Campioni” ai
evaziunii fiscale

într-o informare prezentată 
nu cu multă vreme în urmă de 
directorul general al Direcției 
Generale a Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de Stat, dl 
Gheorghe Blaj, în cadrul unei 
ședințe a Comisiei Admi
nistrative a Prefecturii au fost 
exemplificate o seamă de cazuri 
și forme de evaziune fiscală în 
județul nostru.

O formă a evaziunii fiscale 
este neînregistrarea tuturor ve
niturilor realizate, cu scopul di
minuării materiei impozabile. 
Cazuri mai semnificative consta
tate: SC Pety Carm SRL Deva - 
172.730.000 de lei impozit pe 
profit suplimentar și 87.016.000 
lei TVA; SC Roviva Prodcom SRL 
Deva - 104.397.000 de lei; SC 
Instal Service SRL Deva - 
40.578.000 lei; SC Multitehnic 
SRL Deva (reducerea pierderii de 
294.038.000 și stabilirea unui 
profit impozabil de 68.459.000 de 
lei). Tot în această categorie intră 
și două firme din Hațeg: SC Isar 
Forest SRL și SC Agrocom SA.

Evaziunea fiscală se prac
tică și prin includerea pe costuri 
a unor cheltuieli care nu priveau 
patrimoniul societății, sau care 
aveau la bază documente jus
tificative nelegale ori întocmite în 
fals.

Aici este vorba, între altele, 
de SC Instal Service SRL Deva - 
164.128.000 lei; SC Eurotel Ra
dio Sat SRL Deva -135.547.000 

Și la Petroșani se lucrează la astuparea gropilor 
Foto: Traian MÂNU

bugetul de stat vor avea prioritate 4 
în cadrul acestui proces, după 
care vor fi achitate datoriile către 
Banca Agricolă și către ceilalți 
creditori.

Ministrul Agriculturii și Ali
mentației, loan Avram Mureșan, a 
declarat că, până la sfârșitul lunii 
iunie, va fi depusă la sediul FPS o 
scrisoare de intenție în vederea 
privatizării societății Comtim, fără a 
preciza cărei firme va aparține 
această ofertă.

“Dacă se pune exact în prac
tică programul de restructurare a 
societății, în paralel cu procesul de 
închidere operațională și de priva
tizare, până la sfârșitul lunii o să 
avem chiar semnată o scrisoare 
de intenție de privatizare", a spus 
Mureșan. El a adăugat că, până 
atunci, procedura de lichidare 
judiciară a societății se va derula 
conform planului stabilit.

Directorul pentru România în 
cadrul Băncii Mondiale, Andrew 
Vorkink, a cerut Guvernului, săp
tămâna trecută, găsirea unor soluții 
pentru rezolvarea rapidă a situației 
de la Comtim, respectiv numirea 
lichidatorului combinatului. Aceas
tă condiție trebuie îndeplinită 
pentru aprobarea de către Banca 
Mondială a programului PSAL, de 
ajustare structurală a sectorului 
privat din România, care implică o 
finanțare totală de 300 milioane de 
dolari.

lei și SC Barna și Jitea SNC 
Petroșani - 72.622.000 lei.

Interpretarea eronată a înca
drării în perioada de scutire în 
defavoarea bugetului de stat ar fi 
apoi o nouă formă a evaziunii 
fiscale.

Și aici există mai multe 
exemple. între acestea: SC 
Carpatina Forest SRL Deva 
(149.944.000 lei impozit supli
mentar și majorări de întârziere 
aferente de 42.885.000 lei); SC 
Dasa Kids Prod SRL Crișcior - 
62.714.000 lei; SC Brio Prest 
SRL Deva - 42.831.000 lei; SC 
Dangheroni Import - Export 
SRL Batiz (impozit pe profit 
21.560.000 lei și majorări de 
întârziere de 30.878.000 lei).

Am ajuns, iată, la reducerea 
incorectă a impozitului pe pro
fitul reinvestit. Exemplificăm cu 
două firme din Brad: SC Albalux 
Corn SRL - 169.333.000 lei și 
SC Mobimex SRL - 85.000.000 
lei.

O să încheiem cu deducerea 
nelegală a TVA-ului de la unitățile 
neînregistrate ca plătitoare de TVA 
și necorelarea TVA-ului aferent 
unor activități din prestări de servicii, 
vânzări de mijloace fixe etc. Ase
menea cazuri s-au constatat la 
SC Ardis Metal SRL Deva, SC 
Refractara SA Bare Mare, SC Ca- 
sial SA Deva, SC Barelly Prodim- 
pex SRL Hunedoara, SC Ally Prest 
SRL Uricani ș.a.

Valentin NEAGU

Datoria externa o României 
a scăzut în martie Io 8,407 

miliarde de dolari
Datoria externă a României pe termen mediu și lung se situa 

la sfârșitul lunii martie la 8,407 miliarde dolari, în scădere cu 64,3 
milioane dolari față de luna precedentă.

Față de sfârșitul anului 1998, datoria externă s-a redus cu 673,5 
milioane dolari.

Cei mai importanți creditori ai României sunt instituțiile financiare 
internaționale cu 3,369 miliarde, din care BIRD deține 1,472 miliarde 
dolari, BERD cu 674 milioane dolari, FMI cu 496,7 milioane dolari 
și Uniunea Europeană cu 219,9 milioane dolari.

Datoria de tipul obligațiunilor era de 1,75 miliarde dolari, iar 
datoria către băncile private era de 1,51 miliarde dolari.

Din totalul datoriei, 4,363 miliarde dolari era datorie publică, 
2,170 miliarde dolari datorie publică garantată, iar 1,874 miliarde 
dolari era datorie privată.

Pe termen scurt, datoria era de 106,4 miliarde dolari.
în primele trei luni ale anului România a plătit 1,4 miliarde dolari 

în contul serviciului datoriei externe, din care în ianuarie 161,6 
milioane dolari, în februarie 545 milioane dolari, iar în martie 694,7 
milioae dolari.

Datoriile în valută ale băncilor comerciale erau la sfârșitul lunii 
aprilie de 887,346 milioane dolari, în scădere de la 898,278 milioane 
dolari.

Activele în valute convertibile ale băncilor au ajuns la 1,288 
miliarde dolari, în creștere de la 1,273 miliarde dolari.
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Guvernul suspendă pe un an 
concesiile vamale la importul 

de carne din Ungaria
Guvernul a adoptat o hotă

râre prin care concesiile la 
importul de carne de porc și 
pasăre, organe de porc și pa
săre și preparate din carne de 
porc și pasăre originare din 
Republica Ungară se suspendă 
pe o perioadă de un an.

Această hotărâre a fost lua
tă în urma evoluției importurilor 
de carne de porc și pasăre din 
Republica Ungară, a ponderii 
ridicate a acestor importuri în 
totalul importurilor românești de 
astfel de produse și a conjunc
turii pieței interne și interna
ționale a cărnii.

George Bush și-a marcat cea de-a 75 I 

aniversare sărind cu parașuta | 
Fostul președinte al SUA, George Bush, a executat în statul . 

1 Texas, o săritură cu parașuta, marcând în acest fel cea de-a 75-a 1 
| aniversare pe care a sărbătorit-o la sfârșitul săptămânii trecute.

Sărind de la înălțimea de 4 kilometri, George Bush a plutit 1,5 i 
kilometri în cădere liberă. Parașutistul a avut și un spectator extrem 

I de îngrijorat - soția sa - dar, după cum notează Itar - Tass, George I 
| Bush a aterizat cu bine și, așa cum a declarat el însuși, a avut unul | 
^din cele mai plăcute șocuri din viața sa.
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G
aleriile de artă
“Forma” din Deva au 
găzduit un ver

nisaj...mai aparte. Lucrările 
expuse nu aparțin unor mem
bri ai UAP ci unor liceeni: elevii 
clasei a Xll-a P de la Liceul de 
arte “Sigismund Toduță”Deva. 
“Sunt lucrări realizate în ultimul 
an de studiu în atelierele școlii 
- precizează artistul plastic 
Mircea Bâtcă, director adjunct 
la liceul de artă devean. Rod 
al colaborării elev-profesor, ele 
vor certifica profesionalismul 
creattfrilor lor, dându-ne ga
ranția unor viitoare realizări.”

Onoarea de a expune în 
galeria profesioniștilor a fost 
răsplătită. Lucrările sunt 
încărcate de simboluri. Cum 
simbol a fost și momentul 
artistic care a deschis ma
nifestarea: “în atelierul de 
grafică s-a ivit oul primar al 
personalității noastre artistice. 
Ce va fi apoi? Va fi viața pur și 
simplu, va fi continuarea 
acestor pași". Ada ne spune o 
poveste despre cum s-a năs
cut această idee în atelierul 
sărăcăcios al liceului: “Aici ne
am unit prin această idee, toți 
cei din grupa de grafică: 
Mihaela, Cristina, Gabi, Lidia, 
Alex, Mihai și eu". Și împreună 
cu îndrumătoarea lor, prof. 
Mixandra Andreescu Pașca, 
grupa de grafică a prefațat, 
printr-un minispectacol sim

La adoptarea acestei hotărâri, 
luate în baza articolului 14 al Acor
dului CEFTA, care dă posibilitatea 
invocării clauzei de salvgardare, 
Guvernul-a ținut cont și de difi
cultățile cu care se confruntă în 
prezent producătorii din România.

Purtătorul de cuvânt al Gu
vernului precizează că taxele 
vamale aplicabile pentru pro
dusele de came de porc și pasă
re vor fi de 45 la sută.

Actul normativ intră în vigoa
re la zece zile de la data publi
cării în Monitorul Oficial și are 
valabilitate un an de la data 
intrării în vigoare.

0 expoziție încărcată
*

de simboluri
bolic, tematica lucrărilor ex
puse: “Planet" (Alex Rotea), 
“Noi” (Alexandra Irimia), “Oul 
dogmatic" (Lidia Benza), “Oul 
pătrat” (Gabriel Popa), “Brân- 
cuși"(Cristina Poleac), “Circ” 
(Mihaela Teofil), “Comunicare” 
(Mihai Grescenco). Pornind 
de la ideea unitară a oului s- 
a realizat o selecție bazată pe 
oferta liberă a fiecăruia, de o 
densitate sugestivă deo
sebită (ex.”Comunicarea" - un 
afiș social ce tratează 
problema acută a lumii 
contemporane: lipsa de 
comunicare). Și fiecare 
lucrare a fost însoțită de 
ilustrații de cărți în care vibra 
linia gravată.

“Repere cromatice” și-a 
intitulat Nicoleta Ciota 
lucrarea care a deschis 
impresionant spațiul ex- 
pozițional al atelierului textil 
(condus >de prof. Maria 
Miertoiu, artist al cărei limbaj 
plastic cuprinde o pluralitate 
de modalități de expresie). 
"Roata” cromatică a Nicoletei, 
din “spițele” căreia vibrează

NOTE*  INFORMA JII*OPINII  

din Orăștioara de 5us

prima fază de execuție a unei 
lucrări, cea care aparține 
artistului, înainte ca lutul să fie
supus focului. O autentică 
narațiune plastică oferă 
privitorului lucrările Ralucăi 
Pojar (“Suport pentru flori”, cu 
peste zece piese de o 
construcție impecabilă), 
Ralucăi Mihaela Toma (“Vase 
pentru aranjamente florale”), 
Ramonei Nopcea (“Ritm" I, II, 
“Joc de-a autoportretul", 
“Lira”) ale lui Ovidiu Voica 
(“Suferință", “Vază"), Arielei 
Jurj (“Relicvariu”), ca și cele 
semnate de Irina Leonte 
(“Formă fără formă", “Suport 
lumânare”), Camelia Gabor 
(“Transfigurare”, "Vas"), 
Dalina Danciu (“Himera 
focului”), “Adriana Berbec 
(“Salt”).

Și dacă privitorul e tentat 
să poposească îndelung, cu 
admirație în fața lucrărilor de 
grafică, ale celor textile sau 
din ceramică, dacă cele mai 
multe exponate îi satisfac 
nevoia de odihnă și echilibru 
a ochiului, el, privitorul, 
meditează îndelung la 
sintagma pe care prof. 
Mixandra Andreescu a rostit-o 
când a apreciat harul, 
interesul, munca migăloasă și 
serioasă a liceenilor clasei a 
Xll-a: “Artistul plastic este 
demiurg, rege și sclav".

Lucia LiCiU

Grădina școlii
Primăria a acordat școlii 

generale o suprafață de 7-8 
ari de teren, aflat în apro
pierea instituției pentru efec
tuarea practicii agricole sau 
cum i se spune în prezent. 
Aici se seamănă și se plan
tează în general legume de 
care beneficiază cantina in
ternatului din localitate.

Contribuție
Comisia comunală creată 

în vederea adunării contri
buției bănești la introducerea 
gazului metan în patru din 
satele comunei - Bucium, O- 
răștioara de Jos, Orăștioara 
de Sus și Costești - condusă 
de dl Vasile Păvăloiu, direc
torul școlii generale - a adu
nat de la oameni peste 300 
milioane de lei. Menționăm că 

• •

episoade din arta plastică din 
antichitate până azi, vorbește 
despre profesionalism și 
seriozitate în demersul ei 
artistic. Alături, panouri 
decorative spațiale de
monstrează disponibilitatea 
de materializare a unui 
concept. în “Transparențe” 
(Maria Macavei) unde 
dominantă e culoarea na
turală a cânepii, spațiile 
texturale sunt orientate pentru 
a odihni și satisface nevoia de 
echilibru a ochiului, “Evoluție” 
(Cristina Heljoni), “înălțare” 
(Elena Blăguescu), “Natură 
moartă" (Adina Sztharsky) 
relevă, prin pregnanța 
demersului artistic și a 
detaliului, valoarea simbolului. 
“Meditația” Editei Rîpaș este, 
prin finețea realizării, o stare 
poetică, iar articolele ves
timentare ale Medei Decebal 
confirmă valoarea artei.

Simbolul e prezent și în 
spațiul rezervat ceramicii. 
Conducătorul atelierului de 
profil, prof. Ernest Kovacs, 
preciza că piesele atestă 

a fost aprobată cota de gaz 
metan și a fost întocmit studiul 
de prefezabilitate.

Centrală telefonică
La 1 iunie a.c. a intrat în 

funcțiune o centrală telefo
nică montată de Romtele- 
com. în momentul de față 
circa 200 de familii sunt co
nectate la ea și înscrierea la 
montarea de telefoane con
tinuă. Centrala nu este nouă, 
dar funcționează în cele mai 
bune condiții.

Mâncare bună
La Cantina internatului iau 

masa zilnic 36 de copii. Aici 
se pregătesc două feluri de 
mâncare - mâncare bună, 
cum ni s-a spus. Aprovizio
narea unității - promptă și 
diversă - o realizează ,,Con- 
sumcoop” Orăștie. (Tr.B.)
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TOMEȘTI - o comună de moți
z'

"Se va ajunse la situația 
din perioada interbelica”
- discuție cu Marin Bulz, viceprimarul comunei Tomești -

Ca mai toate comunele ju
dețului Hunedoara, și Tomești 
intră în categoria acelora cu 
posibilități financiare extrem 
de limitate. Și aici perspectiva 
sumbră a închiderii instituției 
primăriei - act cu consecințe 
foarte grave, este pe zi ce 
trece tot mai actuală. în legă
tură cu toate aceste probleme 
l-am chestionat pe dl vice
primar Marin Bulz.

Rep.: - Die viceprimar, 
spuneți-ne pentru început care 
este bugetul din acest an al 
primăriei?

M.B.: - Bugetul din acest 
an este unul de-a dreptul ridi
col, 400 de milioane de lei, din 
care 250 de milioane din su
mele defalcate, 95 de milioane 
din venituri proprii, iar restul de 
55 de milioane provin din impo
zitele pe salarii.

Rep.: - Cum o să vă des
curcați cu acești bani?

M.B.: - Trebuie spus 
foafte clar că suma respectivă 
este total insuficientă, compa
rativ cu nevoile reale pe care 
le avem. Așadar, tocmai 
aceasta este problema, că nu 
o să ne descurcăm cu suma 
respectivă. Practic, cele 400 
de milioane o să ne ajungă 
până prin luna august, după 
care nu știu ce se va întâmpla. 
Eu sper totuși într-o rectificare 
de buget, rectificare ce ne-arV

Inundațiile și alunecările 
de teren ou produs
pagube însemnate

în firescul ei natura e mo
derată cu împărțirea darurilor, 
astfel că destul de rar se în
tâmplă ca un om să fie și fru
mos și inteligent. Zona în care 
se află comuna Tomești e foar
te pitorească, frumusețea pei
sajului încântând inima oricui și 
constituind o excelentă pre
misă pentru dezvoltarea turis
mului. Dar acest pitoresc al 
locurilor e “plătit" de locuitorii 
comunei prin mai slaba fertili
tate a solului din zonă care nu 
e deloc propice agriculturii. Și 
ca și când acest adevărat 
handicap nu ar fi fost de ajuns, 
în acest an natura (solul ar- 
gilos al zonei) le-a provocat 
oamenilor și alte necazuri.

în primăvară, la începutul 
lunii martie, când vreme de do
uă săptămâni aproape că n-a 
fost zi lăsată de la Dumnezeu 
fără ploaie, în intravilanul lo
calității Tomești în zona numită 
Bulzani s-a produs o puternică 
alunecare de teren. A fost 
afectată o suprafață de cinci 
hectare de teren precum și 
gospodăriile oamenilor: Petru 
Herbei, Sabin Sicoe, Paladia 
Dărăștean și losif Bulz. Tot în 
această zonă din cauza ero
ziunii la albia părâului Valea 
Obârșii s-a produs o alune
care de teren care a afectat 
drumul comunal pe o porțiune 
de 25 de metri. în satul Livada, 
alunecările de teren au afectat 
20 ha de teren, precum și ca
sele și anexele gospodărești 

Pagină realizata ae 
Ciprian MARINUȚ, Andrei NiSTOR 
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permite să încheiem cu bine anul 
în curs.

Rep.: - Și totuși, rectifica
rea de buget este doar o posi
bilitate și trebuie luată în calcul și 
ipoteza că ea nu va fi făcută.

M.B.: - Da, este foarte ade
vărat, însă în acest caz eu cred 
că nu avem altă șansă decât să 
punem lacătul pe primărie și să 
lăsăm totul baltă. S-ar putea să 
ajungem la situația existentă în 
perioada interbelică, atunci când 
funcția de primar era una ono
rifică. Primarul venea atunci o 
dată pe săptămână în comună 
doar pentru a semna unele acte, 
în rest primăria fiind închisă.

Rep.: - Presupun că în con
dițiile acestea nu se pune pro
blema unor investiții.

M.B.: - Nici nu mai are rost 
să ne gândim la proiecte de in
vestiții, când de-abia putem să 
supraviețuim.

Rep.: - Die viceprimar, cât 
se cheltuiește lunar pentru plata 
salariaților din primărie și pentru 
indemnizațiile consilierilor.

M.B.: - Primăria are în 
acest moment 7 angajați, iar sa
lariile însumate se cifrează lu
nar la 21 de milioane de lei, 
fără să ținem cont de medicii 
veterinari care au intrat de cu
rând tot în plată la noi. în ceea 
ce-i privește pe cei 11 con
silieri, trebuie spus că indem
nizația fiecăruia ajunge la 

ale proprietarilor: Petru Dră- 
gan, loan Furca, loan Suba și 
Floarea Suba.

N-au trecut nici măcar do
uă luni de la aceste necazuri 
și ploaia torențială căzută în 
seara zilei de 30 aprilie a pro
dus inundații care au afectat 
gospodăriile și grădinile să
tenilor. în satul Obârșa, arbuștii 
căzuți au obstrucționat albia 
părâului Obârșia, calamitând 
10 hectare de teren cultivate 
cu legume și porumb. în satul 
Tomești, surparea malurilor 
aceluiași pârâu a provocat 
distrugerea culturilor de po
rumb și cartof pe o suprafață 
de 40 - 50 ha la proprietarii 
Floarea Azarie și Gheorghe 
Cristea.

De fiecare dată în urma 
acestor calamități s-au format 
comisii de specialiști de la Pre
fectură și Consiliul local care 
au evaluat pagubele și au dis
pus primele măsuri de limitare 
a pagubelor. Dar, deși s-au în
tocmit acte și procese verbale 
în vederea primirii unor des
păgubiri de la bugetul de stat, 
Executivul nu a aprobat încă 
nici o hotărâre de guvern în 
acest sens.

Dl. Marin Bulz, viceprimarul 
comunei, aprecia că doar pen
tru consolidarea terenului din 
zonele afectate de alunecări 
de teren ar fi nevoie de apro
ximativ 250 milioane lei, sumă 
care e mai mult de jumătate din 
bugetul local.

600.000 de lei. în legătură cu 
acest din urmă aspect, vreau 
să menționez că noi am acțio
nat undeva la marginea legii 
prin faptul că nu mai susținem 
toate ședințele lunare de con
siliu în ideea că astfel mai 
economisim ceva bani.

Rep.: - Ce se poate face 
totuși pentru o reglementare a 
situației?

M.B.: - Noi am încercat 
pe mai multe căi să atragem 
anumiți investitori în zona 
noastră, mai ales pentru dez
voltarea unor activități tu
ristice, însă, vedeți dumnea
voastră, atâta vreme cât nu 
există infrastructura nece
sară, nu putem aștepta prea 
mulți investitori. Pe de altă 
parte, local nu avem cine știe 
ce activități comerciale sau 
de producție, așa că resur
sele financiare provenite din 
impozitarea acestor activități 
sunt foarte reduse.

Rep.: - Cum vedeți viitorul 
comunei Tomești?

M.B.: - Sumbru, foarte 
sumbru. Sigur, aș vrea să pot 
spune că sunt optimist, că 
sper într-o renaștere a co
munei, însă văzând ceea ce 
se întâmplă, felul în care evo
luează lucrurile la nivelul în
tregii țări, este greu de crezut 
că situația se va îmbunătăți 
curând.

în comuna Tomești există - 
conform afirmațiilor dlui vice
primar Marin Bulz - numai două 
posturi telefonice; unul dintre 
telefoane este amplasat la pri
mărie, cel de-al doilea fiind în 
proprietatea fostului primar al 
comunei. Cu toate că de foarte 
mulți ani de zile s-au făcut zeci 
de cereri către Romtelecom, 
situația nu a fost nici până 
acum rezolvată. Totul devine și 
mai bizar și de neexplicat 
dacă ținem cont de faptul că la 
numai câțiva kilometri depăr
tare, în comuna Vața de Jos, 
Romtelecom a pus pe picioare

( Pescurt l

Un sat fantomă
Valea Mare de Criș a ră

mas doar cu numele drept 
sat, însă în fapt el este un că
tun în care mai locuiesc doar 
7 oameni. Acești locuitori, 
foarte vârstnici, sunt complet 
izolați de restul lumii; nu există 
nici un drum de acces până 
acolo, cât despre electricitate 
nici nu are rost să pomenim. 
Pentru a se aproviziona cu 
cele necesare, ei trebuie să 
străbată 5 km până la Baia de 
Criș.

Furt de lemne
Mai mult de 15 dosare pe

nale au fost instrumentate în 
ultima perioadă de către po
lițiștii din comuna Tomești, toa
te referindu-se la furturi de 
masă lemnoasă. Acest feno
men pare să ia amploare, le
gislația ambiguă din domeniu 
favorizând aceste fapte.

Ajutoare sociale 
neplătite

în comuna Tomești, aju
toarele sociale nu s-au mai 
plătit din luna ianuarie. 20 de 
persoane, cei mai săraci 
dintre cei săraci, nu au mai 
primit în ultimele luni nici un 
ban datorită situației finan
ciare în care se află primăria, 
în luna ianuarie au fost acor
date 4 milioane de lei pentru 
ajutoarele sociale.

Comuna celor două
telefoane

una dintre cele mai moderne ba
ze de agrement. La Vata, spre 
deosebire de Tomești, există o 
sumedenie de telefoane publice. 
Oare chiar nu s-a putut ca și în 
comuna Tomești să fie ampla
sate câteva posturi telefonice? 
Greu de spus. Cert este că pes
te 60% dintre tomeșteni și-au 
depus o cerere pentru telefon.

Cele două telefoane exis
tente în comună sunt foarte soli-

ASISTENTA MEDICALĂ 
ÎN SUFERINȚĂ

»
au putut efectua cât de cât 
lucrările de întreținere și repa
rații. Dar de când am fost pre- 
luați de Direcția sanitară nu ni 
s-a mai alocat nici un leu, atât 
doar că am primit lunar de la 
Centrul de sănătate Baia de 
Criș un minim necesar de mate
riale și medicamente pentru 
urgențe”- mărturisea dna. dr. 
Camelia Oprișa.

Afecțiunile care sunt cele 
mai frecvente la pacienții dis
pensarului din Tomești sunt 
cele ale vârstei a treia și 
anume bolile cardiace, diabetul, 
cancerul, bolile respiratorii etc.

"Pentru a încheia contrac
tul cu Casa de asigurări de 
sănătate și a lucra efectiv în 
sistemul medicului de familie 
este nevoie de prezentarea 
unui contract de închiriere 
asupra spațiului în care func
ționează dispensarul. Dar Pri
măria nu știe cine e proprie
tarul de drept al spațiului astfel 
că nu am cu cine să închei 
respectivul contract"- ne spu
nea dr. Camelia Oprișa.

Din cei aproape 1500 de 
locuitori ai comunei Tomești 
doar 500 sunt înscriși pe lista 
medicului de familie la dna. dr. 
Camelia Oprișa, medic coor
donator al dispensarului din co
mună. Aproximativ 20 la sută 
dintre locuitori nu s-au înscris 
încă la medicul de familie, iar 
ceilalți au optat pentru medici 
din Baia de Criș sau Brad. 
Această alegere se explică 
prin faptul că pentru locuitorii 
satelor Tiulești, Leauț, Dobroț și 
Obîrșa e mult mai ușor să 
ajungă la Brad și Baia de Criș, 
localități spre care au asigurat 
transportul cu autobuze și 
unde în plus există farmacie și 
laborator pentru analize.

Lipsa fondurilor, sărăcia cu 
care se confruntă sistemul sa
nitar se răsfrâng și asupra 
condițiilor pe care le oferă dis
pensarul din Tomești. Clădirea 
e veche și necesită fie o repa
rație capitală serioasă, fie zu
grăveli anuale care să păstre
ze măcar aparențele. "Până 
am fost finanțați de Primărie s-

Copii nevoiași dar 
silitori

Deși cadrele didactice de 
la multe școli din țară erau în 
grevă, joi 10 iunie, la ora do
cumentării noastre, la Școala 
generală clasele I - VIII din 
comuna Tomești cursurile se 
desfășurau normal. “Am făcut 
și noi grevă luni (5.VI.) și marți 
(6.VI) până la ora 11, dar apoi 
am reluat cursurile pentru că 
ne-au rugat oamenii să nu în
târziem vacanța elevilor, vara 
copiii de la țară trebuind să-și 
ajute părinții la coasă, la strân
sul fânului și la alte munci” - 
ne spunea Adriana Coza - di
rectorul școlii.

Trecând de la grevă la fe
lul în care se desfășoară pro
cesul de învățământ în această 
școală, dna Adriana Coza 
aprecia că profesorii și elevii 
de aici își iau rolul foarte în 
serios. “Majoritatea elevilor de 
aici sunt copii cu situații dificile, 
provenind din familii sărace, în 
care uneori nu există nici un 
venit, ambii părinți fiind fără 
serviciu. Am lucrat și la Casa 
de copii din Baia de Criș și am 
crezut că acei copii de acolo 
sunt mai nefericiți. Dar de bine 
de rău acei orfani aveau asi
gurate trei mese pe zi pe când 
unii copii din șoala noastră nu 
se știe dacă mănâncă o dată- 
n zi. în plus, cei din satele de 
munte Tiulești, Leauț, Dobroț și 
Obârșa nu au mijloc de trans
port cu care să se deplaseze 

citate, ele fiind singura moda
litate mai rapidă de comunicare 
cu lumea. Din păcate, datorită 
stării foarte proaste în care se 
află cablurile și stâlpii telefonici, 
legăturile sunt foarte slabe ast
fel că la cea mai mică ploaie te
lefoanele amuțesc.

La intrarea în sediul primăriei 
din Tomești este afișat un anunț 
care prezintă tarifele pentru 
convorbirile telefonice. Dacă

"V.

la școală și vin pe jos în fie
care zi câte 5-6 km. Și totuși, 
în ciuda acestor greutăți copiii 
vin la școală. Și nu doar că vin, 
dar atât timp cât sunt în clase 
se străduise să și învețe câte 
ceva. Astfel că la această dis
ponibilitate a elevilor și pro
fesorii răspund cu seriozitate 
încercând să îi pregătească 
cât mai bine atât din punct de 
vedere școlar cât și pentru 
viață. O dovadă în acest sens 
este și faptul că toți absolvenții 
clasei a Vlll-a care în acest an 
s-au prezentat la examenul de 
capacitate au obținut note 
bune și s-au înscris la liceele 
din Brad și Deva."

Sărăcia își lasă amprenta 
și asupra condițiilor pe care le 
oferă școala. Clădirea e foarte 
veche fiind construită în anii 
'60, iar grupurile sanitare 
aproape că se dărâmă, dar nu 
sunt bani pentru efectuarea 
reparațiilor necesare. Pentru 
cele șase școli de pe raza co
munei au fost alocate de la 
bugetul local doar 20 de mili
oane lei. Din cauza situației fi
nanciare delicate a majorității 
elevilor acești bani vor fi folosiți 
prioritar pentru plata burselor 
și abonamentelor elevilor. Se 
speră ca lemnele pentru iarnă 
să fie obținute prin donație de 
la biserică, iar banii necesari 
pentru efectuarea reparațiilor 
să fie oferiți de sponsori.

cineva dorește să dea un tele-"^ 

fon în județ, tariful este de 
5000 de lei/5 minute, iar inter
urban costă 20.000 de lei pen
tru 3 minute.

Aceste tarife sunt valabile 
pentru perioada 6-18, între 
orele 18 și 6 dimineața tariful 
fiind redus la jumătate. Nici mă
car postul de poliție nu are 
telefon, fiind cumpărat în 1989 
la desființarea comunei de că
tre fostul primar. Trebuie spus 
că programul de lucru al pri
măriei este numai până la ora 
16.00, după această oră nici 
telefonul nemaifiind disponibil.
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pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 

22 Decembrie, nr. 37A, 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 55/98, 
modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 70% din acțiunile

Societății Comerciale “CERNAFRUCT” - SA Hunedoara 
cu sediul în Hunedoara, str. Carpați, nr. 92, județ Hunedoara, cod fiscal R 2124170, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/26/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.959.300 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 2.400.012 mii lei
Pierdere în 1998: 927.457 mii lei
Structura acționariatului la data de 27.01.1997 este:

“X
BANKCOOP -

SUCURSALA
HUNEDOARA-DEVA

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 54.860 70
SIF 23.512 30
FFM - -
Manager - -
TOTAL 78.372 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 1.371.500.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 41.145.000 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis 
la Trezoreria Statului BNR - Deva, cod cont 50555351169.

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/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 28.06.1999, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 5.07.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
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. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis 
la EXIMBANK, la cursul Valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/ 
1998, modificată și completată, prevăzute în Sepțiunea 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 valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Rozalia 
Secașiu, tel. 054/211089; 054/214503, zilnic între orele 10-13.

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

Vinde la LICITAȚIE
PUBLICĂ:

□3100 mc cherestea fag; 
□mijloace fixe ale SC SAR- 
GEȚIĂ FOREST SA Deva.

Licitația va avea loc în 
data de 16 iunie 1999, ora 11, 
la sediul societății din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr.3O.

Lista mijloacelor fixe va 
fi afișată la sediul societății.

Informații suplimentare 
la BANKCOOP - BGCP Deva, 
b-dul Decebal, bl.8, parter, 
tel. 226292.

MAȘINI 
INDUSTRIALE 

DE CUSUT

ZEPTER este o companie multinațională ce produce 
articole de o calitate excepțională datorită tehnologiei 
de avangardă folosite, având peste 95.000 de 
reprezentanți în 45 de țări de pe toate continentele.

Datorită creșterii activității pe piața română căutăm:

REPREZENTANȚI,
• responsabili cu vânzările produselor ZEPTER

OFERIM
• posibilitatea de training gratuit cu specialiștii firmei
• posibilitatea unui program flexibil
• venituri semnificative
• o carieră de succes într-o companie internațională

Vă rugăm să vă prezentați într-o ținută corespunzătoare 
la sediul Zepter, Piața Victoriei, nr.2, Deva, după cum 
urmează:

Data Orele

Program Bio-Vita 15.06.99 17:00
Program vacSy® 15.06.99 19:00

Coop, de consum Bretea Română 
ANUNȚĂ pentru ziua de 18.06.1999, ora 8,30 

LICITAȚIE PUBLICĂ pentru vânzarea unei 
barâci metalice în suprafața de 120 mp. 
Licitația va avea loc la sediul cooperativei 

din Bretea Româna, tel. 761148.
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SPECIALĂ!

ANUNȚ
SN ROMARM SA București - 

Sucursala Orăștie 
angajează prin CONCURS: - inginer sau 

subinginer specialitatea Construcții Civile și 
Industriale - cu atestat pentru diriginte șantier, cu 
vechime de minimum 5 ani în domeniu.

Concursul va avea loc în data de 23.06.1999. 
Informații suplimentare la Serv. R.U.R.S. tel.: 

054/241040, interioare 233, 257.

brother®
• vânzări în lei din 
stoc
• vânzări și leasing 
în valută
• vânzări de piese 
de schimb și 
service

Biroul brother®
Sibiu, str. Dr. Ion Rațiu, 
nr. 9.

Tel./Fax:069-215958
Mobil: 094-894768

SECOND HAND
Îmbrăcăminte și Încălțăminte

uccĂi ți H06M t&nte

> SORTARE PE SEZOANE

1 r

I
Expert Center.

Experții recomandă 
această ofertă

BĂNI SAU... GEAM TRAS?
ACUM LE PUTEȚI AVEA PE AMÂNDOUĂ 

CUMPĂRÂND GEAM TRAS DE 4 mm DE LA 
COMAT DEVA.

Informații suplimentare veți obține la tel. 
054-217210; 233137, int. 148, sau la sediul 

firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5.
Comat DEVA oferă u 

PRODUSE PENTRU TOTI, 
SERVICII PENTRU FIECARE.

țJMfr SN ROMARM 
SA București 

Sucursala Orăștie
cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 

2600, jud. Hunedoara, telefon 054/241040, fax 054/ 
241131, organizează LICITAȚII PUBLICE începând cu 
data de 17.06.1999 în fiecare zi de joi, la ora 10.00, la 
sediul unității, până la lichidarea stocului.

Se oferă spre vânzare:
- mijloace fixe (mașini unelte A.M.C., mijloace 

de transport și ridicat, birouri, planșete, paturi 
etc.)

- materiale și subansamble rezultate din 
dezmembrarea: - mijloacelor fixe casate; - 
mijloacelor fixe aferente obiectivului Centrala 
Termică de Zonă. Taxa de înscriere și participare 
la licitație de 50.000 lei și garanția de 10% din 
valoarea licitată (pentru mijloace fixe) se depun la 
sediul unității.

Documentele de înscriere și participare la licitație se 
depun ctf cel puțin cinci zile înainte de data ținerii 
licitației.

Informații suplimentare la sediul unității sau la 
telefon 054/241040, interior 286.

ORASTIE

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***!

‘Prima șl a treisprezecea Il»J |l numai pentru serviciile vocale. “Firi TVA. In limita stocului dliponlbll,numai 
la CONNEX. ‘“Exceptând talefonul Motorola D520

□ EVA. Bd. □•cabal. Bl. R, Parter
■W 0S4-222.999

Sal Vlaha nr. 22 
tel / lax: 064-266.67 
266.877, 018-591.874

http://www.sdf.ro


plantat cartofi, tel. 216194, 
după ora 16 (2946)

• Vând microbuz Merce-

• Vând grâu de pani
ficație. Informații la 623542, 
după ora 16 (2899)

ÎNCHIRIERI

UAN ZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 33 ari pământ 
pentru grădină, 15 ari livadă, 
150 pruni, lângă gara Păuliș, 
preț negociabil. Informații la 
Păuliș, 64. (3830)

• Vând urgent apartament 
3 camere, str. Scărișoara, 
etaj 1, stare perfectă, gresie, 
faianță, cablu. Tel. 233129 
și 234744. (2344)

• Vând magazin ABC, str. 
Rozelor, 1, bl.31, zona co
mercială Hunedoara, preț 
90 milioane.(3812)

• Vând casă 3 camere, 2 
garaje, grădină, apă, gaz, 
str. E.Varga,14, Hunedoara, 
preț negociabil 165 mili
oane.Informații Ecaterina 
Varga, 14, Hunedoara. 
(3812)

• Vând casă cu teren 
aparținător pentru construc
ții. Simeria, Biscaria, 80. 
’“'**16)

• Vând casă Săulești, 
nr.84,3 camere, anexe, gaz, 
grădină 36 ari. Tel. 262411. 
(3810)

• Vând casă Rovina, 
nr.45, Brănișca, 3 camere, 
hol, pivniță, total teren 55 ari. 
Familia Gligor. (3818)

• Vând apartament în 
Oradea, cartierul Rogerius, 
etaj 4,2 camere, semideco- 
mandate, bucătăria, baia 
faianțate, parchet, telefon, 
cablu. Tel. 059 143657, 
zilnic după ora 18. (3823)

• Vând cabană lemn, 
transportabilă, canapea plus 
2 fotolii, birou cu scaun er
gonomie, teren construcție 
Cinciș, teren cu proiect 
construcție Geoagiu, cuptor 
patiserie pe gaz, spălătoare 
inox A.P. Informații tel. 
221113 sau în intersecția 
Sîntuhalm, Restaurant 
Lowe. (2936)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, Orăș- 
tie, Pricazului, bloc 70, ap. 
7, tel. 242697 (3734)

• Vând apartament 2 ca
mere, confort, bucătărie, 
baie, cămară, 2 holuri, bal
con, în centrul Băilor Geoa
giu, în fața ștrandurilor. Preț 
negociabil. Informații tel. 
054/648240, orele 17-21 (3)

• Vând microbuz Latvia 8 
plus 1 și magazin în piața 
ON Călan. Tel. 730294. 
(2342)

• Vând Volkswagen Jetta, 
an 1986. Tel. 092 436451. 
(3822)

• Vând ARO 10, cu motor 
Diesel de Volkswagen, an 
1989. Tel. 092 436451. (3822)

• Vând Ford Mondeo Die
sel, an 1993. Tel. 092 
436451.(3822)__________

• Vând Skoda 120 L, 
stare bună, an fabricație 
1983, casă de marcat 
Elka, 82 M, nouă. Tel. 
217694.

des 207, 16 locuri, Diesel, 
2400 cmc, an fabricație 
1980, cu CI, numere noi și 
microbuz, 9 locuri, Ford 
Tranzit 1600 cmc, cu CI, 
numere noi. Preț 6000 DM, 
respectiv 2500 DM. Infor
mații tel. 211856, 216194 
sau la adresa Deva, str. 
Horia, 92. (2891)

• Vând urgent Dacia 
1310, break, fabricație 
1986, aparat de taxat (taxi). 
Tel. 715952 (3012)

• Vând Dacia 1310, 
Berlină, an fabricație 
1994, stare excepțională. 
Tel. 092/526568. (3837)

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

• Cumpăr celulare 
GSM defecte. Repar și 
decodez rapid și ieftin. Tel. 
094 859958. (2310)

• Vând mobilier vechi - 
fotolii și masă, stare foarte 
bună. Tel. 212829, după 16, 
092595025. (3802)

• Vând urgent, convenabil 
sufragerie Liwing, stare 
excepțională. Tel. 219422. 
(3815)’

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12 A. Tel. 233246 (2917’

• Termosanitara SRL 
Hunedoara, str. Doroban
ților, 12, comercializează: 
centrale termice, radia
toare, boilere, țeavă multi
strat, fitinguri Henco și 
apometre. Prețuri avan
tajoase. Tel. 092/701072 
(3002)r

• Vând lemn de nuc, 3 
mc. Informații Hațeg, co
muna Unirea, nr. 11. 
(6525)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 
lei), video, satelit, 092/ 
368868 (OP)

• Societate româno-ita- 
liană vinde utilaje fri
gorifice noi și semiuzate, 
la prețuri avantajoase și 
în rate. Informații Sebeș, 
tel. 058/733796, 094/ 
558716(3723)

• Materiale pentru 
amenajări interioare, ta
van suspendat, cărămizi 
sticlă, ghips carton, tâm- 
plărie PVC, vată mine
rală, toate din import, la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 
092/740048(3728)

• Cumpăr deșeuri 
neferoase, orice cantitate. 
Tel. 092/729998 (3010)

• Vând roi natural, stupi în 
lăzi Dadant, cu faguri clădiți 
în magazii, 214319 (2897)

• Vând cruci marmură, 
prețuri între 1.200.000 - 
1.800.000 lei. Deva, 
A.VIaicu, 99 bis. (2894)

• Ofer de închiriat gar
sonieră în Dacia, 80 DM. 
Tel. 094/170849, după ora 
16(2898)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societatea de Ajutor 
de înmormântare Simeria 
aduce gratuități membrilor 
săi: capelă, muzică, trans
port echipament, toate 
gratuit. Reduceri la arti
cole funerare 30 %, ajutor 
suplimentar pentru .deces 
200 %, față de cotizația 
depusă, împrumuturi cu o 
dobândă de până 10 %. 
Prestează aceleași servicii 
și pentru nemembri. 
(2343)

• Societatea Contexpert 
ține evidență contabilă pe 
calculator, prețuri minime. 
Tel. 092 748580. (2886)

• Expert contabil, pen
sionar, țin evidență con
tabilă. Tel. 223702. (3826)

• Agenție selecționează și
înscrie personal calificat în 
domeniul construcțiilor ci
vile. Ofertă locuri de muncă 
în străinătate. Tel. 094/ 
316346, 094/360321,
Constanța (3001)

• Firmă specializată mon
tează interfoane de scară. 
Oferim garanție și service 
postgaranție, 094/278162 
(2940)

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
peste 700 000-1 000 000 lei/ 
săptămână. Atenție! Anga
jăm persoane fără expe
riență într-un program de 
lucru deosebit. Tel. 621446 
(4404)

• SC "Continental Turi- 
mex" SRL Deva angajează 
personal muncitor, specia
lizat în construcții. 098/ 
591810, 092/659791 .

• Pierdut carte de muncă 
seria BD, nr. 0379892, Gujbă 
Elena. O declar nulă. (3827)

• Familia îndurerată 
anunță decesul fulgerător 
al celei care a fost

MORARU LIL!

în vârstă de 45 de ani. 
Corpul neînsuflețit se află 
depus la Casa Mortuară 
de pe str. M.Eminescu. 
înmormântarea va avea 
loc azi, 15 iunie 1999, ora 
13, la Cimitirul Bejan, 
Deva. (3835)

• Colectivul D.G.F.P.C. 
F.S. Hunedoara-Deva 
aduce un ultim omagiu și 
este alături de colegul lor la 
încetarea din viață a tatălui

FAUR AVRAM

Sincere condoleanțe. 
(3836)

ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL UBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 

de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea 
cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IULIE 1999 ESTE DE 12.500 DE LEI, PLUS 
TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, 
PRIN ABONAMENT VEȚI ECONOMISI 8.500 
DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu 
aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă 
facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea 
să opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la 
ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, 
la firma RODIPET, în numerar și prin virament. 
RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

■■■ -..... ..............................................................................................................................-—

VREMEA
Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări 

mai accentuate în sud-vestul țării și la munte, unde vor 
cădea averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice. 
Ploile vor fi mai însemnate cantitativ în vest și la munte. 
Temperaturile maximă vor fi cuprinse între 24 și 30 de 
grade, iar cele minime între 12 și 22 de grade Celsius.
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CONSILIUL LOCAL 
ORĂȘTIE

în conformitate cu Legea nr. 50/1991, cap. II. 
republicată în 1997, privind concesionarea unor terenuri 
pentru construcții, Primăria municipiului Orăștie 
organizează în data de 15.07.1999, ora 10.00, la sediul din 
str. Armatei, nr. 17, licitație publică privind:

- concesionarea a 12 parcele de teren situate în str. 
Pricazului. zona bl. 124, în vederea amplasării a 12 
chioșcuri de aluminiu.

- vănzarea unei autofurgonete - prețul de pornire la 
licitație fiind de 13.876.372 lei.

înscrierea persoanelor fizice sau juridice interesate, 
precum și vânzarea de către organizator a documentației 
de licitație vor avea loc până in preziua licitației la ora 
15.00.

Informații suplimentare se pot obține la serviciul 
administrarea domeniului public - telefon 241019.

1) Se vinde prin licitație publică AUTOCAMION 
IVECO TIP 240-6x2, relații la telefon 094/636445, 
între orele 8,00-15,00.

2) Se vinde prin licitație publică casa (spațiu 
comercial) situată în corn. Boșorod nr. 203, proprie
tatea lui Neagu Adam șl Neagu Cornelia Mlhaela.

Relații la telefon 094/636445 și Judecătoria Hațeg, 
Biroul Executorilor Judecătorești, telefon 770922, între 
orele 8,00-15,00.

SC DECEBAL SA 
(Industria Cărnii Deva) 

anunță LICITAȚIE PUBLICĂ organizată de SC 
DECEBAL SA Deva în ziua de 30 iunie a.c., ora 
10.30, la sediul societății din Deva, Piața Unirii 8, 
pentru VÂNZAREA Â PATRU IZOTERME cu 

capacitatea de 1 tonă.

BIROUL VAMAL DEVA
anunță scoaterea la CONCURS în data de 

14.07.1999 a următoarelor posturi:
- 1 (un) post inspector vamal (SS)
- 1 (un) post controlor vamal (SM)
Informații la sediul Vămii Deva sau la telefon 231541; 

fax. 057/231542.

Societatea Comercială 
“CRIȘBUS” SA BRAD

Amânarea licitației din 14.06.1999 privind închi
rierea halei de întreținere auto până la privatizarea 
societății pentru data de 18.06.1999, ora 10, la sediul 
societății din Brad, str. Gosa, nr.44.

Rrlații suplimentare la tel. 054-651242, între orele 7-10.

Anunț
____  -t

GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL 
GEOAGIU

Tace înscrieri in perioada 13-19 iunie 1999 
Pentru clasa a IX-a - liceu și anul I școală 

profesională - cursuri de zi - anul școlar 1999/ 
2000 - la următoarele profiluri și meserii:

LICEU
1. Profil agricol
- Contabil, planificator, statistician 25 locuri
- Horticultor 25 locuri
- Topograf pentru agricultură și amenajarea

teritoriului 25 locuri
- Veterinar 25 locuri
2. Profil tehnic - Industrie alimentară
- Operator In industria cărnii, laptelui și

conservelor 25 locuri
3. Profil silvic
- silvicultor 25 locuri
ȘCOALA PROFESIONALĂ
1. Profil agricol
- Mecanic pentru exploatarea tractoarelor șl

mașinilor agricole 25 locuri
Relații suplimentare la telefoanele 648518, 

648877



Cuvântul liber 15 IUNIE 1999

“Vom umbla ca niște 
apostoli prin țară”

Vineri 11 iunie a.c. în Sala Albastră a Primă
riei municipiului Deva a avut loc o conferință de 
presă organizată de Partidul Alianța pentru 
România cu prilejul vizitei în municipiu a dlui 
Gheorghe Ținea. Fost ministru al apărării în 
guvernul Văcăroiu, dl. Gheorghe Ținea este 
actualmente membru în Biroul Executiv Central 
al ApR. Scopul declarat al vizitei la Deva este 
unul electoral, domnia sa mărturisind că ApR se 
află în plină campanie de extindere în teritoriu, 
campanie amplificată de recentele rezultate 
ale sondajelor de opinie care creditează par
tidul cu procente destul de însemnate în pre
ferințele alegătorilor. Ca urmare este necesar 
un proces de consolidare 
a pozițiilor în țară, adop- 
tându-se o tactică foarte 
agresivă în vederea alege
rilor ce vor urma. în acest
proces sunt implicate toate personalitățile mai 
importante ale partidului, rolul lor fiind acela de 
a merge în județe și a explica strategiile 
economice ale partidului. „Vom umbla ca niște 
apostoli prin țară pentru a prezenta 
programele noastre și a explica strategiile 
economice viitoare”.

Deși este membru ApR de numai o lună de 
zile, dl. Tinea a declarat că a ales această for
mațiune politică datorită faptului că este una 
tânără, un partid în care ideile pe care le ai pot 
fi puse destul de repede în practică, forma
țiunea beneficiind și de un nucleu de specialiști 
demni de luat în seamă. în această privință s- 
au pus bazele unor programe coerente care 
ating cele mai importante ramuri economice. 
Agricultura are un rol primordial, dar nu sunt 
neglijate nici sectorul bancar, reforma indus
triilor și rolul sindicatelor.

A. NISTOR

PNL va avea candidați 
proprii la viitoarele 

alegeri
întâlnirea cu ziariștii în cadrul conferinței de presă 

de vineri a senatorului PNL Constantin Blejan a adus în 
prim plan o decizie care se lasă de mai multă vreme 
așteptată: hotărârea PNL de a participa la primul tur al 
alegerilor viitoare cu liste proprii. Această decizie a fost 
confirmată de către reprezentanții organizației județene 
a partidului care au fost de față vineri la sediul din 
Deva, apreciindu-se totodată că nu se dorește pără
sirea Convenției Democrate din România. „Decizia este 
bătută în cuie și nu se mai poate schimba nimic", s-a 
concluzionat între altele de către dl Constantin Blejan. 
Pentru turul al doilea reprezentanții PNL intenționează 

să se realizeze un sprijin reciproc 
între forțele actuale de la guvernare 
pentru a se obține victoria în alegeri. 

Un alt punct deosebit de impor
tant pentru economia românească 
discutat în conferința de presă de 

vineri l-a reprezentat Legea întreprinderilor mici și 
mijlocii, act normativ apreciat de către PNL ca o lege 
fundamentală pentru economia României.

Potrivit celor prezentate de către senatorul PNL 
Constantin Blejan, Legea I.M.M.-urilor va fi publicată în 
Monitorul Oficial în maximum două săptămâni și cu
prinde o serie de aspecte hotărâtoare pentru aceste 
unități între care: • înființarea, organizarea și dez
voltarea IMM; • Finanțarea acestora din fonduri speciale 
din intern și extern; • Facilități privind impozitul pe 
profitul reinvestit; • Reducerea cu 25% a impozitului pe 
profitul realizat din export; • Scutirea de taxe vamale și 
TVA pentru importul de utilaje și tehnologie; • 
Obligativitatea întreprinderilor de stat pentru vinderea 
sau concesionarea spațiilor și utilajelor nefolosite. • 
Sancționarea cu impozite de până la 90% pe chiriile ce 
se percep pe spațiile și utilajele întreprinderilor de stat 
nefolosite ce nu colaborează pentru susținerea IMM- 
urilor.

Cornel POENAR

Reflecții
f

eminesciene
• Fără muncă nu există bunăstare materială, 

fără adevăr nu există cultură.

• Un popor se crește prin industrie proprie. 
Toate calitățile lui, toate predispozițiile de gust, de 
arte, toate resorturile lui intelectuale și morale se 
pun în mișcare prin munca industrială.

• Morala servește pentru a explica în rău fap
tele bune ale oamenilor și în bine faptele lor rele.

• O dorință neliniștită în sufletele oamenilor 
de a fi ceea ce nu sunt, și de a avea ceea ce nu au, 
este rădăcina a toată imoralitatea.

• Dezechilibrul de idei și atitudini vine 
aproape întotdeauna din străinătate.

• Bunul simț sfătuiește compromisul.

• într-o societate omenească trebuie încu
rajați oamenii de caracter. Caracterele tari și deter
minate sunt (axa) împrejurul căreia să-nvârt lu
crurile lumii.

• Adesea cel mai oprimat scapă din presiune 
afară și devine omul zilei.

• Iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe 
spatele căruia diplomații croiesc harțe și rezbele, 
zugrăvesc împărății, despre care lui nici prin gând 
nu-i trece, iubesc acest popor, care nu servește 
decât de catalige tuturor acelora care se-nalță la 
putere - popor nenorocit care geme sub măreția 
tuturor palatelor de gheață ce i le așezăm pe umeri.

• Cele două instincte opuse: aversiunea în 
contra muncii și pofta de plăceri costisitoare.

• Revoluțiunea nu e decât o răzbunare mare. 
Răzbunarea stârpește vicii seculare și redă lumii 
echilibrul, bilanțul: dreptatea.

Culese de loachim LAZĂR

1 “.... “S

Greva cadrelor 
didactice a 

intrat în a doua 
săptămână

(Urmare din pag. 1) 

contrar, anul școlar va fi 
înghețat, examenul de 
bacalaureat va fi amânat, 
de asemenea admiterile 
în licee unde va fi cazul, 
iar mediile finalului de se
mestru la elevii care mai 
au școală nu vor fi în
cheiate.

Așa cum declara lide
rul sindicatului liber din 
învățământul preuniver- 
sitar, Croitoru: “Nimeni 
nu are nimic cu Ministerul 
Educației Naționale; pro
blemele noastre se lo
vesc de guvern care tra
tează cu indiferență dole
anțele noastre, mereu 
există o întreprindere ca
re trebuie ajutată, mereu 
există-o bancă care tre
buie salvată pe spinarea 
noastră a tuturor. Crearea 
“fondului de solidaritate” 
este și aceasta o diver
siune prin care să crească 
impozitele pe salarii 1 
încă 4 la sută. Până 
unde...?”

Greva generală conti
nuă!■_____________ —-

Primul lor rodiul Sosesc albanezii.
Două eleve ale Liceului de 

Muzică și Arte Plastice 
"Sigismund Toduță " Deva au 

foarte multe elemente comune 
în evoluția lor pe linia pregă
tirii muzicale. De aceea și pri
mul lor recital de pian l-au 
susținut împreună Anca Maria 
Ranta și Anda Carmen Dră- 
gan. Anca termină acum clasa 
a V-a iar Anda a Vl-a, ambele 
fiind venite din Călan.

Valoarea apropiată le este 
confirmată de similitudinea 
rezultatelor obținute în diverse 
întreceri. Anca a participat, cu 
succes, la concursurile de in
terpretare instrumentală de la 
Oradea, Deva și Sighet și la 
olimpiada zonală de la Timi
șoara, unde a ocupat locul II. 
Anda a concurat la Deva, Tg. 
Jiu și Sighet, cât și la olimpia
da zonală Timișoara, clasân- 
du-se aici tot pe locul II. 
Aceste rezultate au fost po
sibile datorită talentului și 
efortului fetelor dar și preo
cupării familiilor lor. Și, nu în 
ultimul rând, este meritul 
școlii muzicale devene, al dnei 
profesoare Doina Ona cu ca
re studiază pianul și care a 
trăit alături de ele emoțiile 
recitalului.

Prezentăndu-le pe fete la 
acest "început de drum " dna 
Ona a subliniat că în ciuda 
asemănărilor de până acum 
din biografia lor, cele două 
fete au personalități diferite. 
Programele alese pentru re
cital au corespuns structurii 
fiecăreia, ambele fete inter
pretând câte patru piese. Anca 
și-a încântat auditoriul cu 
Mica serenadă, de Bach, So
nata în re major (3 părți), de 
Haydn, Vals, de Rachmaninov 
și Suita I "Copii la joacă ", de 

Silvestri. Iar evoluția ei la 
pian n-a fost câtuși de puțin o 
"joacă". Dimpotrivă, impe
tuoasă, sobră și concentrată 
trăia muzica interpretată. 
Anda în schimb era mai zâm
bitoare, mai ales când "depă
șea " cu succes fiecare piesă, 
doar o anumită nervozitate 
trădându-i frământarea inte
rioară. In programul ei au 
figurat: Arie cu variațiuni, de 
Hăndel, Sonata în mi minor (3 
părți), de Haydn, 2 Capricii, 
de Mendelssohn și "Joc țigă
nesc", de Ciortea. Urmărin- 
du-le, aveai senzația că și-au 
pus tot sufletul în degetele cu 
care treceau peste claviatura 
pianului când ca o mângâiere, 
când furtunos. în final desco
pereai că ceea ce afirma la în
ceput cea care le îndrumă, că 
"încearcă să se dezvăluie din 
dragoste pentru muzică, 
pentru pian ", s-a adeverit. Iar 
pentru cum și-au "dezvăluit" 
talentul și pregătirea, publicul 
le-a aplaudat, au primit multe 
felicitări și flori.

Până la acest "început de 
drum " au avut foarte multe 
lucruri în comun. Dar în 
această vară Anca pleacă de
finitiv cu părinții în SUA. Dna 
Doina Ona speră ca mica 
pianistă să fie o demnă re
prezentantă a școlii de muzică 
din Deva, așa cum o fostă 
elevă a sa, acum studentă în 
America, face cu brio dovada 
bunei pregătiri muzicale do
bândite aici. Nu putem decât 
să-i urăm succes Ancuței, în 
noua sa (ară și, firește, și 
Andei, căci, dincolo de depăr
tarea geografică, drumul lor 
în muzică poate rămâne co
mun.

Viorica ROMAN

Cacialmaua creștin- 
democrata’aPNT

V
în cursul săptămânii tre

cute, în prezența mai multor 
reprezentanți ai presei din ju
deț, membri marcanți ai filialei 
hunedorene a PNȚCD au ținut 
să-i invite pe ziariștii prezenți la 
o nouă întâlnire, o conferință de 
presă în data de 12 iunie a.c. 
Până aici toate bune și frumoa
se dacă facem excepție de 
faptul că respectiva conferință 
de presă urma să aibă loc într- 
o zi de sfârșit de săptămână.

Prezenți cu promptitudine în 
ziua și la ora anunțate la Pri
măria municipiului Deva, unde 
urma să aibă loc conferința de 
presă, jurnaliștii au avut sur
priza să constate că nu era nici 
urmă de vreun distins membru 

O șansă pentru cei 
mai tineri interpreți 

(Urmare din pag. 1)

La categoria de vârstă 15-20 de ani au concurat pentru 
primele locuri 10 tineri. Pentru ei exigențele au fost altele, ca și 
recomandările finale, care au însoțit înmânarea premiilor: unora 
să-și schimbe profesorii și tuturor să nu imite MTV, să se 
ferească de vulgaritate, să creadă în steaua lor și în Dumnezeu, 
să fie ei înșiși. Primii clasați au fost: Ana Maria Sicoe, Deva (I), 
Marinela Terebeștean, Arad (II), Teodora Apostol, Petroșani (III), 
Silvana Stoica, Băcia (IV), Ion Petru Popescu, Lupeni (premiul de 
popularitate) și Andrada Cumpănaș, Timișoara (premiul special al 
Radiodifuziunii). Celorlalți li s-au acordat mențiuni. Premiile și 
mențiunile au fost oferite de Casa de Cultură Deva și sponsorii 
Midona Imperial SRL și CIP Audio-Video-Film. Aprecierile ziariștilor 
au fost foarte apropiate de ale specialiștilor, opțiunile pentru primul 
loc fiind identice.

Concursul de muzică “Noul Val” este un lucru bun făcut 
de redacția de jocuri și concursuri din Radiodifuziune pentru 
copii căci oferă o șansă de afirmare celor talentați. După 
fazele zonale vor urma finalele, cea “mare" de la Mangalia 
beneficiind anul trecut de un juriu internațional. Organizatorii, 
participanții, inclusiv cei care au susținut recitaluri în afara 
concursului, au prezentat o paradă a modei, și publicul 
merită apreciați și pentru că nu s-au lăsat impresionați de 
ploaia torențială cu grindină care a răcorit atmosfera mai mult 
decât era necesar. Oricum a meritat, concurenții dovedind 
aptitudini și pregătire.

al PNȚCD. După o așteptare de 
45 de minute, s-a luat decizia de 
a-l contacta telefonic pe dl 
Dumitru Gâlcescu, unul dintre 
cei care lansaseră invitația. 
După ce, cu mare greutate, am 
reușit să luăm legătura cu dân
sul, am fost întâmpinați cu "poli
tețe”, trântindu-ni-se telefonul în 
nas. Ca și când ar fi interesul 
jurnaliștilor să scrie despre 
acest partid, și nu invers.

Dar, pentru ca totul să fie și 
mai bine, ieri am primit - de 
această dată telefonic - o nouă 
invitație pentru o conferință de 
presă. Vom consemna despre 
problemele aduse în discuție 
într-un număr viitor al ziarului 
nostru. (A.N.)

pleacă
(Urmare din pag. 1) 

administratorului civil inte
rimar pentru regiunea Ko
sovo (după modelul Bos- 
nia-Herțegovina), totodată 
sosind și primele ajutoare 
alimentare. Să nădăjduim 
că după atâtea suferințe și 
distrugeri, în zona unde se 
află concentrată acum cea

Moare proteina 
românească

(Urmare din pag. 1)

pentru animalele crescute de ei. Complexele zootehnice româ
nești au devenit, pe nesimțite, “Auschwitz”-uri animaliere. 
Imaginea televizată a porcilor care, căpiați de foame, rumegau 
spasmotic fiarele țarcurilor au șocat o lume întreagă. Scăparea 
completă din mână a domeniului a făcut ca în iureșul falimentelor 
să intre și unități din elita zootehnică națională, cel mai celebru 
caz, cel al “Comtim” Timișoara, fiind și cel mai recent. în loc să se 
facă o recalibrare rapidă a potențialului acestui mamut zootehnic 
imediat ce imensa piață reprezentată de fosta Uniune Sovietică a 
dispărut, s-au forțat producții de carne pe aceeași structură 
gargantuelică în condițiile unui volum al desfacerii mult sub pragul 
de rentabilitate. Rezultatul nu putea fi altul decât o scufundare 
ireversibilă în apele tulburi ale lipsei de resurse, “Comtim" 
transformându-se, sub ochii adormiți ai autorităților, dintr-un 
posibil concurent al producătorilor vestici, într-o relicvă pe care 
simptomele falimentului sunt adânc scrijelite.

Dl loan Jula, directorul unuia din ultimele “bastioane" de 
creștere și îngrășare a porcilor din Ardeal, “Suinprod" Orăștie, ne 
prezintă o stare de fapt cvasiapocaliptică: “Anul acesta pare a fi 
ultimul pentru marea zootehnie românească. întâi criza “orga
nizată” a grâului dublează prețul cerealelor. Apoi, lichidarea 
Comtim coboară amețitor prețul kilogramului de carne de porc în 
viu. Dacă în 1997, la costurile de atunci, vindeam kg de carne de 
porc cu 1,43 dolari, azi sunt nevoit s-o vând cu 0,6 dolari înda- 
torându-mă din ce în ce mai mult. Ne mai deranjează importurile 
"subvenționate” și, ca și când toate acestea nu ar fi fost de ajuns, 
a trebuit să ne mai confruntăm și cu o grevă a veterinarilor ce 
ne-a ținut pe loc desfacerea”.

O situație fără ieșire ce oglindește fidel efectele lipsei 
prelungite de strategie și viziune globală în a aplica reforma în 
zootehnie. Privatizată sau nu, fără o politică generală de susținere 
din partea statului, proteina românească este gata să-și dea 
duhul...

■ ♦♦sârbii
mai mare încărcătură mili
tară de pe glob, va triumfa 
în cele din urmă pacea, ur
mările catastrofei umani
tare la care și NATO are par
tea sa de contribuție fiind 
din plin resimțite și în țara 
noastră prin ploi acide și 
poluarea gravă a litoralului, 
pagubele fiind imense, iar 
compensările inexistente.
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