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Jertfă pe altarul birurilor către stat
„Arșiță”, „taxe" și 

„bătaie de joc” - cuvinte 
auzite cel mai des în rândul 
haotic al celor care așteaptă 
în fața Administrației 
Financiare să-și plătească 
birurile. Trecem sub tăcere 
cuvintele mai puțin 
politicoase adresate de 
către cei de la coadă mai 
marilor țării, cuvinte care 
exprimă totuși cel mai bine 

starea de exasperare la care 
s-a ajuns. 15 iunie - termen 
limită pentru plata taxelor - 
a trecut, fără să se constate 
însă vreun efect asupra 
mulțimii de la coadă. „Cum 
se poate așa ceva - spune un 
domn cu părul alb - numai 
în țara asta se poate 
întâmpla să stai la o coadă 
pentru a da bani statului. 
Este inadmisibil”. Inadmi

sibil și totuși posibil, 
oamenii nefiind mânați de 
o suspectă conștiință civică, 
ci mai degrabă de acea 
penalizare cu 0,3 % pe zi din 
valoarea taxei datorate 
statului.

Și la Deva oamenii stau 
de-a valma în fața 
Administrației Financiare, 
cei mai norocoși și-au găsit 
însă un loc pe băncile aduse 

nu se știe de unde acolo, 
fără să fie siguri dacă vor 
ajunge să plătească sau 
vor trebui să ia totul de la 
început a doua zi- Sigur, 
explicații pentru actuala 
stare de lucruri sunt 
destule: personalul de la 
finanțe este puțin, coada 
este prea mare, programul

_______AndreiNISTOR 
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Restructurarea și reforma

Ministrul Traian Băsescu 
în Valea Jiului

Ieri ministrul Transporturilor, dl Traian Băsescu, s-a 
aflat în Valea Jiului. Obiectivul vizitei, în cadrul 
măsurilor pentru reformă și restructurare în zonă, l-a 
constituit demararea unor discuții preliminare privind 
reconversia forței de muncă și construcția drumului 
Câmpu lui Neag - Herculane, din care o parte se va 
realiza* încă din acest an, fondurile necesare fiind 
alocate de către Ministerul Transporturilor.

După întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor, dl 
Traian Băsescu a susținut o conferință de presă de la 
care vom reveni cu detalii. (N.T.)
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Prețuri neliniștitoare pentru producătorii agricoli

Grâul și piața
Din cauza unor grave deficiențe 

manifestate în privința pieței 
cerealelor și altor produse agricole, 
care sunt lăsate să joace după legile 
capitalismului, adică liber, în 
condițiile globalizării economiei, s- 
au produs mutații imprevizibile în 
agricultura românească, deși avem 
condiții favorabile și suntem mereu 
un potențial concurent pentru alte 
țări europene și nu numai. Curios 
este faptul că, în această 
conjunctură, americanii, canadienii, 
ungurii și alți producători nu se 
limitează cu producția lor de cereale 
numai la acoperirea nevoilor In
terne, ci, profitând de slăbiciunile 
altora, între care și ale României, 
care se considera grânarul Europei, 
au pus piciorul în prag și produc în 
excedent, știind că de aici, adică din 
exporturi, vine câștigul. Pentru a- 
și realiza obiectivele, firește că 
marii exportatori nu se dau înapoi 
de la susținerea prin subvenții a 
agriculturii.

Edificator în acest sens este, 
spre exemplu, faptul că în Ungaria, 
unde suprafața agricolă este de trei 
ori mal redusă decât a țării noastre, 
se acordă subvenții de 800 milioane 
dolari, în timp ce la noi subvenția 
prin cupoane și alte forme specifice 
nu reprezintă decât 350 milioane 
dolari. Să nu mai vorbim că în acest 
an, luând în calcul unele pierderi 
naturale cauzate fermierilor »_________________

americani, Clinton a obținut 
suplimentarea subvențiilor pentru 
agricultură cu un miliard de dolari, 
statul simțindu-se responsabil pe 
deplin de soarta agriculturii. Cu 
totul altfel stau lucrurile la noi, 
guvernul luând total mâna de pe 
producătorul agricol autohton, 
lăsându-l să se descurce în ceață, 
cu amărâtul de cupon, cu care 
numai agricultură performantă nu 
se poate face.

Faptul că nu se orientează cât 
de cât producția agricolă, că a 
dispărut noțiunea de cultură 
strategică sau de importanță 
națională, este oglindit de scăderea 
interesului față de cultivarea 
grâului, porumbului, sfeclei de 
zahăr, cartofilor și altor plante, 
preferându-se importurile
(creatoare de comisioane grase), 
în locul stimulentelor acordate 
producătorilor autohtoni, stabilirii 
unor prețuri minime garantate de 
preluare a produselor, în ciuda 
condițiilor inumane impuse de 
programul convenit cu ASAL.

Nu este cazul să intrăm in detalii 
pentru a argumenta că se duce o 
politică agricolă de descurajare a 
producătorului autohton, că chiar 
cultura grâului care putea constitui 
o specialitate a țării noastre în

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Comerțul este afectat de 
efectele tranziției

încălțăminte de vară, costume de baie, 
cât și cămăși, tricouri, rochii de plajă și 
pălării de mărimi și culori diferite. Evi
dent, nu toată marfa din sezonul ante
rior a trecut, câteva produse fiind și 
acum expuse. Am mai notat că magazinul 
are și regim de consignație, primindu-se 

aici orice cu 
_ _ .excepția

Majoritatea unităților comerciale 
suferă în ultima vreme de o diminuare a 
clientelei. în timp ce oferta de produse a 
devenit tot mai diversificată, puterea de 
cumpărare a cunoscut o scădere 
alarmantă. Astfel că puțini sunt cei care 
își permit achiziționarea diferitelor articole 
de îmbrăcă
minte, încăl- __ • . _ . v . v. a v. & p l ,«

ță minte, Raid JllClietă in comerț produselor 
cosmetice ș.a., 
acordând prioritate produselor 
alimentare și medicamentelor.

Magazinul de țesături - încălțăminte 
aparținând Comsim Simeria este bine 
aprovizionat oferind o gamă largă de 
produse. “Recent am primit articole de 
sezon de calitate și la prețuri accesibile: 
stofe și țesături de vară, îmbrăcăminte 
pentru copii și nou născuți, seturi de 
jucării de sezon, dar și sandale și 
încălțăminte sport modernă. Am o 
oarecare vechime în comerț și am 
constatat că în ultimii ani au scăzut 
solicitările în sectorul metraje. în schimb 
se vând destul de bine compleurile 
pentru copii", spunea dna Livica lordate, 
lucrător gestionar.

La magazinul Sport Corn SRL, situat 
în centrul orașului, am discutat cu dna 
Corina Rus, vânzătoare. Rafturile bogate 
în mărfuri și amenajate cu bun gust etalau 
o multitudine de articole de sezon. Dintre 
acestea, am remarcat că se găseau atât
\___________ ——______________

electronice.
La doar câțiva pași de Sport Corn 

SRL funcționează Magazinul 29 
aparținând tot de Comsim. Spațiul destul 
de mare permite adăpostirea raioanelor 
parfumerie, bijuterie, mercerie și 
îmbrăcăminte. Aici am aflat că Magazinul 
29 realizează venituri importante de 
aproximativ 30 - 35 milioane lei/ lună. 
Prețul succesului se datorează în mare 
parte amabilității cu care personalul, 
respectiv doamnele Dorina Voicu - 
lucrător gestionar, și Elena Diaconu, 
vânzătoare, își întâmpină potențialii 
cumpărători. "Dintre toate raioanele, 
merceria a încasat cele mai mari venituri. 
Marfa este de calitate, renumită în țară 
(marfă de Tălmaciu) și omul are deseori 
nevoie de nasturi, ațe, franjuri și multe 
altele. Și raionul de bijuterie este solicitat 
oferindu-le clienților o gamă variată de

Cristina CfNDA
(Continuare în pag. 8)

Privatizarea 
schimbă 
pârul, dar 
năravul...
Simpla rostire a 

cuvântului magic 
privatizare te face să te 

gândești la organizare, 
performanță și profit. O 
singură excepție există la 
acest capitol: privatizarea 
sărăciei. Oricât ai 
privatiza-o pe asta, oricât 
s-ar strădui prosperii 
funcționari de la FPS, 
care trăiesc de pe urma ei, 
să-i dea sclipire, 
rezultatul este lamentabil. 
Sărăcia hrănește sărăcie 
și după trecerea de la stat 
la privat. Mai mult ca 
oriunde, în agricultură 
acest lucru este extrem 
de evident. De exemplu, 
“Agromecul” din Baia de 
Criș este* o entitate 
economică privatizată 
încă din 1997. Societatea 
a fost cumpărată de 
salariații ei organizați în 
PAS. Sătenilor din 
comună nu le mai e drag 
demult “bădița cu 
tractorul”. De pe vremea 
I.A.S.-ului. Din fosta 
glorie socialistă a 
mecanizării agriculturii a 
mai rămas la Baia de Cris 
un singur tractor ce mai 
ia, la comandă, din când în 
cînd, drumul câmpului. 
Din cele declarate de dl 
Remus Tabacu, directorul 
“Agromec”, am înțeles că 
nouă din tractoarele 
fostului l.A.S; au fost 
vândute, în leasing, 
tractoriștilor ce le-au 
deservit ani de zile. Cum

_______ A. SĂLĂGEAN 
(Continuare în pag. 8)

Ședința Consiliului MARMODEV ‘99 ȘI A DESCHIS PORȚILE
Județean

Ieri, 22 iunie a.c., la Deva s-a 
desfășurat ședința ordinară a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
Pe ordinea de zi au fost propuse 
nu mai puțin de 17 puncte. Alături 
de consilieri, la ședință au fost 
prezenți ca invitați primarii unor 
municipii, orașe și comune din 
județ. La primul punct 
președintele Consiliului județean 
dl. Gheorghe Barbu a prezentat 
un "Raport privind starea și 
activitatea administrației județului, 
precum și cu privire la starea 
economică și socială a județului 
în anul 1998".

Printre cele mai importante 
hotărâri adoptate pot fi menționate 
următoarele: Hotărâre privind 
aprobarea Programului de 
repartizare a sumelor alocate din 
Fondul special al drumurilor

publice pentru drumurile 
comunale și județene pe anul 
1999; Rectificarea bugetului 
propriu al județului Hunedoara 
pe acest an; Hotărâre privind 
organizarea și desfășurarea 
concursului de selecție a 
administratorilor pentru regiile 
autonome din subordinea 
Consiliului județean; înființarea 
Comisiei pentru protecția 
copilului, a componenței și 
regulamentului de funcționare a 
acesteia; Hotărâre privind 
aprobarea organigramei, 
numărului de personal și 
regulamentului de organizare și 
funcționare pentru personalul 
din aparatul propriu etc.

Asupra acestora și altor 
hotărâri adoptate ieri vom reveni. 
(V.N.)

Târgurile, expozițiile și în general orice manifestare care 
reunesc pe “simeze” fructele unor tehnologii moderne și 
performante sunt, de obicei, apanajul unor economii 
dezvoltate care îți etalează, cu scop mercantil, forța productivă 
și creatoare. Ele sunt o exprimare a “prea plinului” societăților 
de consum, excelând în prezentări sofisticate și costisitoare 
ce se întind, pe hectare, în somptuoase și “halogenate” săli 
de prezentare. O economie dezvoltată are resursele 
necesare pentru a investi în reprezentare.

De aceea, o inițiativă din ce în cernai temerară, cum este 
cea a Camerei de Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, de a organiza an de an o expoziție internațională 
la Deva, cum este târgul internațional de marmură, roci utile, 
utilaje de exploatare și prelucrare “MARMODEV”, se poate 
cuantifica cu măsura unei tenacități deosebite. în premieră, 
în acest an, de trunchiul tradițional al târgului de marmură a 
fost, în mod inspirat, grefată o expoziție de materiale și 
tehnologii pentru finisaje în construcții, FIN-CONSTRUCT 
'99.

Marmură și finisaje ultramoderne în construcții, într-un 
tandem perfect armonizat, sunt prezentate cu maxima doză 

de atractivitate pe care sărăcia tranziției o permite. Cele 39 
de firme prezente, românești, italiene, franțuzești, nemțești, 
turcești și daneze, expun o gamă completă de produse din 
domeniul prelucrării marmurei și din cel al decorațiunilor 
interioare și exterioare ale clădirilor. Pe partea de marmură 
oferta cuprinde, printre altele, blocuri de marmură și granit, 
echipamente de carieră, linii de prelucrare marmură, 
discuri diamantate pentru mașini portabile de tăiat 
marmură, diverși abrazivi. în domeniul materialelor și 
tehnologiilor destinate finisării construcțiilor cei care 
vizitează expoziția pot lua contact cu fațade și tâmplărie din 
aluminiu, construcții interioare realizate cu tehnologie 
uscată, ferestre și uși termoizolante din PVC, podele, 
acoperișuri, ferestre de mansardă, toate purtând marca 
de prestigiu a unor mari producători occidentali. Deschisă 
la Sala Sporturilor din Deva, manifestarea expozițională va 
dura până în 25 iunie a.c.

Ajuns la a V-a ediție, “MARMODEV” rămâne o pată de 
culoare pe chipul tot mai sumbru al economiei județene.

A. SĂLĂGEAN
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ATLETISM: 
MEDALIE DE 

ARGINT 
PENTRU 

ROMÂNIA ÎN 
SUPERLIGA 

EUROPEI
La sfârșitul săptămânii trecute 

cele mai bune opt echipe -masculine 
și feminine -de atletism ale conti
nentului și-au disputat supremația în 
Superliga Europei desfășurată la 
Paris. Dacă în competiția masculină 
nu am avut reprezentanți- băieții fiind 
în grupa valorică B- în întrecerea fe
minină selecționata României a avut 
o evoluție meritorie clasându-se în 
final pe un onorant loc doi în urma 
puternicei reprezentative a Rusiei.

Sâmbătă în prima zi de concurs 
micuța Gabi Szabo și-a reafirmat in
contestabila supremație în probele 
de semifond câștigând autoritar 
cursele de 3000 și 1500 de metri.La 
rându-i Ionela Țîrlea ne-a reprezentat 
cu brio în probele de viteză, clasân- 
du-se a patra la 100 metri și câști
gând proba de 400 metri. Cea de-a 
treia atletă tricoloră învingătoare 
sâmbătă a fost Cristina Nicolau care 
a obținut locul I la triplu salt cu re
zultatul de 14,61 metri, devansând-o 
in extremis pe britanica Ashia 
Hansen-14,58 metri. Nicoleta Grasu 
a ocupat locul secund la aruncarea 
discului cu 68,85 metri, Elena Buhă- 
ianu a sosit a'patra în proba de 800 
metri, Georgeta Lazăr s-a clasat a 
șasea la 400 metri garduri, iar Mirela 
Țermure (suliță) și Gabriela Mihalcea 
(prăjină) au ocupat locul șapte, astfel 
că după cele 10 probe ale primei zile 
echipa României ocupa locul III cu 52 
puncte (la egalitate cu Germania), 
fiind devansată de Rusia (67 puncte) 
și Franța (55 puncte).

Duminică s-au desfășurat probele 
de săritură în lungime, 5000 metri și 
ștafetele de 4x100 și 4x400 metri. 
Dacă Rusia a scăpat detașat în câști
gătoare chiar înaintea desfășurării 
ultimelor două probe, pentru cele
lalte locuri de pe podium s-a dat o 
luptă aprigă între România, Franța și 
Germania. înaintea ultimei probe, 
cea de ștafetă 4x400 metri, România 
ocupa locul III iar Franța locul se
cund. Dar în această ultimă probă de 
viteză Ionela Țîrlea a avut un finiș 
fulminant sosind a doua după repre
zentanta Rusiei și aducând României 
punctele necesare obținerii medaliei 
de argint. (C.M.)

JOCURILE OLIMPICE DE IARNA DIN 
2006 - IA TORINO

Sâmbăta trecută, pre
ședintele Comitetului Inter
național Olimpic (CIO), 
Juan Antonio Samaranch, 
a anunțat la Seul decizia 
acestui for ca jocurile olim
pice de iarnă din anul 2006 
să fie organizate la Torino, 
în Italia. Alegerea orașului 
Torino a fost determinată 
printre altele și de modul 
discret, dar eficient, în care 
a fost promovată candida
tura acestui oraș. Italienii, 
locuitorii din această regi
une și sportivii au primit cu 
mare bucurie organizarea 
J.O. la Torino. în acest fel, 
Italia va găzdui pentru a 
doua oară "Olimpiada 
albă", la 50 de ani după 
Cortina d'Ampezzo, unde 
au avut loc J.O. din 1956.

De remarcat că Torino a 
câștigat în finală în fața ora
șului Sion, după eliminarea 
celorlalte candidate: Helsinki 
(Finlanda), Klagenfurt (Aus
tria), Poprad Tatry (Slovacia) 
și Zakopane (Polonia).

Presa elvețiană a acuzat 
CIO de incompetență și co
rupție, după ce forul olimpic 
mondial a acordat dreptul de 
organizare a olimpiadei din 
anul 2006 orașului Torino, 
afirmându-se că această 
alegere a reprezentat o 
răzbunare ca o consecință 
a atitudinii presei elvețiene la 
adresa forului olimpic inter
național privind scandalul de 
corupție generat de candi
datura orașului american 
Salt Lake City la organizarea 
J.O. de iarnă din 2002.

GABI STAN - NOUL ANTRENOR 
AL REȘITENILOR. 

ROSCA LA HUNEDOARA?♦
în campionatul re

cent încheiat CSM Re
șița a avut nu mai puțin 
decât 4 antrenori prin
cipali: Silviu Stănescu, 
loan Sdrobiș, Aurel 
Șunda și Victor Roșea, 
ultimul rezistând pe 
banca tehnică a for
mației reșițene de-a 
lungul întregului retur. 
Se știe că atunci când 
a preluat Roșea 
echipa, era pe un loc al 
retrogradării. Victor 
Roșea s-a pus serios 
pe treabă și împreună 
cu echipa au reușit să 
evite retrogradarea. 
Drept mulțumire con

ducerea clubului a de
cis să schimbe din 
nou antrenorul, să 
aducă pe unul "mai 
autoritar"(!) Că este un 
antrenor merituos, cu 
el la cârmă CSM Re
șița promovase în Di
vizia A, o știu toți oa
menii de fotbal. La ulti
ma partidă a Corvinului 
din campionat cu F.C. 
Baia Mare, a fost pre
zent și V. Roșea. Să se 
întoarcă la Hunedoa
ra? Ar fi posibil.

La Reșița a fost 
adus un "dur”, Gabi 
Stan, de la Astra 
Ploiești. (S.C.)

talente
TRIAL pentru depistarea a noi

Comisia tehnică a antrenorilor 
de fotbal din cadrul AJF Hunedoa
ra, în planul de activitate pe anul în 
curs, și-a propus pe lângă alte ac
țiuni și inventarierea talentelor la 
nivelul juniorilor ce activează în 
campionatul Diviziei D. Scopul - 
depistarea și promovarea celor mai 
talentați jucători la echipele de se
niori din cadrul județului nostru 
după terminarea junioratului.

Un astfel de trial a avut loc săp
tămâna trecută la Simeria, unde au 
răspuns acestei selecții doar 5 
echipe, celelalte ignorând efortul co
misiei, mai ales primele clasate în

CETATE DEVA 
este iiiiinde 
edii|»ei cc va 

activa îii Divizia (i:
Luni după-amiază, în șe

dința Consiliului de adminis
trație al Asociației Sportive 
Vega Deva s-a stabilit ca 
denumirea echipei să fie 
CETATE DEVA. Ca președin
te al Consiliului de adminis
trație a fost ales ing. Victor 
Pascu. președinte al secției 
de fotbal ing. Simion Todo- 
ni, vicepreședinte Kele- 
men losif, organizator de 
competiții Alin Cristian. An
trenor principal a fost numit 
Ionel Stanca și ca antrenor 
secund losif Molnar.

Lotul de fotbaliști se 
reunește la stadion, joi, 24 
iunie și va efectua vizita 
medicală. Vom reveni.

Dl ing. Dumitru Ifrim s-a 
retras.

Transferuri mai 
mult sau mai
puțin sigure
Unele ziare au dat ca 

sigură revenirea lui lordă- 
nescu pe post de antrenor 
principal la Steaua, refă
când cuplul cu lenei (direc
tor tehnic). Dănciulescu 
este curtat de Real Socie- 
dad, Dorinei Munteanu plea
că de la FC Koln la VfL 
Wolfoburg, Dan Petrescu a 
fost contactat de echipa 
turcească Fenerbahce, pi- 
teșteanul Drăguș s-ar putea 
să ajungă la Torpedo 
Moscova. Universitatea Cra
iova vrea să achiziționeze 
trei jucători din "B” - Dragomir 
(Midia - Năvodari), lorga 
(Gaz M. - Mediaș) și Ștefă- 
nescu (Piatra Neamț).

campionatul de juniori. Sondajul a 
scos la iveală o serie de tineri cu ca
lități fizice bune, dar cu o pregătire 
insuficientă din cauza condițiilor ma
teriale slabe ale echipelor în prin
cipal.

Dintre cei prezenți la trial am re
marcat pe Popovici Claudiu, Curtean 
Nicolae (CFR Simeria); Ciolea 
Ovidiu (Minerul Aninoasa); Manea 
Petrică, Tătaru Mihai (Constr. Hu
nedoara); Miclea Iulian, Mureșan C- 
tin (CIF Aliman Brad).

Astfel de triaturi se vor organiza și 
în toamnă.

Petre Dăscăliță, președinte CTA

DIVIZIA C3
CLASAMENTUL FINAL

Electro Bere Craiova și Flacăra Râmnicu Vâlcea au 
promovat în Divizia B (Flacăra în urma meciului de 
baraj).

1. BERE CRAIOVA 38 29 6 3 91-27 93
2. FL. 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. Țicleni 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

DIVIZIA D
CLASAMENTUL FINAL

1. PARÂNGUL LONEA 22 18 1 3 65-27 55

2. Victoria Călan 22 16 2 4 61-21 50
3. Dacia Orăștie 22 16 1 5 56-1448*
4. CFR Marmosim Sim. 22 13 3 6 53-24 42
5. Minerul Aninoasa 22 11 2 9 40-25 35
6. FC Paroșeni Vulcan 22 8 4 10 29-28 28
7. Metalul Crișcior 22 8 1 13 29-53 25
8. Minerul Bărbăteni 22 7 2 13 27-52 23
9. Constructorul Hd. 22 7 1 14 26-57 22
10. Minerul Ghelari 22 7 1 14 41-57 22
11. Minerul Teliuc 22 6 3 13 29-45 21
12. CIF Aliman Brad 22 3 3 16 13-66 12

‘Echipă penalizată cu un punct.
Parângul Lonea a promovat în Divizia C

DIVIZIA D - JUNIORI
Rezultatele etapei nr. 26 din 20 iunie - ultima: CIF 

Aliman Brad - Min. Aninoasa (neprez.) 3-0; Constr. 
Hunedoara - Met. Crișcior 15-0; CFR Marmosim Simeria 
- Parângul Lonea 1-0; FC Paroșeni - Vulcan - Minerul 
Ghelari (neprez.) 3-0; Min. Teliuc - FC Dacia Orăștie 2-0.

CLASAMENTUL FINAL
1. FC PAROȘ. VULCAN 22 18 1 3 83-22 5
2. CFR Marm. Simeria 22 17 2 3 99-21 53
3. Parângul Lonea 22 15 2 5 90-31 47
4. Constr. Hunedoara 22 12 5 5 88-29 41
5. FC Dacia Orăștie 22 13 1 8 93-35 40
6. Victoria Călan 22 11 4 7 70-31 37
7. Min. Bărbăteni 22 11 4 7 85-56 37
8. Min. Teliuc 22 8 2 12 41-54 26
9. Min. Aninoasa 22 7 3 12 46-61 24
10. CIF Aliman 22 4 1 17 21-114 13
11. Min. Ghelari 22 2 0 20 39-102 6
12. Met. Crișcior 22 1 2 19 15-214 5

DIVIZIA A
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 55-60 43
12. Farul C-ta 34 12 4 18 37-54 40
13. “U” 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 19-92 16
18. Olimpia S.M. 34 3 4 27 22-74 13

DIVIZIA 31
CLASAMENTUL FINAL

DIVIZIA 32
CLASAMENTUL FINAL

Formația Rapid București a câștigat campionatul, 
urmând să joace în preliminariile Ligii Campionilor, 
Dinamo și Steaua vor evolua în Cupa UEFA, iar echipele 
FCM Bacău și Ceahlăul Piatra Neamț vor juca in Cupa 
UEFA Intertoto. Au retrogradat în Divizia B formațiile 
Olimpia Satu Mare, “U” Cluj și Foresta Fălticeni. F.C. Brașov și ROCAR Buc. au promovat in Divizia A.

1. FC BRAȘOV 34 21 8 5 64-22 71

2. ROCAR Buc. 34 22 3 9 69-35 69

3. Cimentul Fieni 34 17 7 10 53-33 58
4. “Poli” lași 34 15 7 12 49-45 52
5. Laminorul Roman 34 16 4 14 43-33 52
6. AS Midia 34 14 8 12 53-34 50
7. Poiana Câmpina 34 14 8 12 42-47 50
8. Precizia Săcele 34 15 4 15 45-40 49
9. Metrom Brașov 34 14 6 14 48-37 48
10. Gloria Buzău 34 15 3 16 40-42 48
11. Sportul Stud. 34 13 8 13 38-33 47
12. Petrolul Moinești 34 14 5 15 45-41 47
13. Dunărea Galați 34 14 5 15 44-45 47
14. Chindia Târgoviște 34 14 5 15 43-46 47
15. Tractorul Bv. 34 15 2 17 47-54 47

16. Rulmentul 34 13 5 16 39-30 44
17. Nitramonia 34 9 6 19 30-62 33
18. Dacia Brăila 34 2 4 28 12-125 10

1. EXTENSIV 34 22 5 7 83-32 71

2 U T Arad 34 20 6 8 73-41 66
3. ARO C-lung 34 18 4 12 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 34 14 5 15 39-51 47
9. Minerul Motru 34 14 4 16 46-55 46
10. Corvinul 34 14 4 16 52-59 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. Apulum 34 13 4 17 42-55 43
15. Jiul 34 13 4 17 38-55 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
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Viata politică
SOCIALIȘTII SUNT

La recenta plenară a Comitetului jude
țean al Partidului Socialist s-a făcut o 
analiză a sondajului de opinie realizat de 
Metromedia Transilvania. Considerăm că 
opinia publică poate avea încredere da
torită profesionalismului echipei conduse 
de specialistul Vasile Dîncu, directorul 
Institutului mai sus menționat, iar con
cluziile desprinse ar trebui să-i pună pe 
gânduri pe unii lideri socialiști sau cu 
opțiuni de stânga.

Sondajul arată că 41% din masa elec
torală o reprezintă nehotărâții și cei care 
nu votează. Aceștia au însă un profil de 
stânga, așteptări sociale de stânga, so
cialiste. Ei se pronunță, astfel, pentru un 
rol mai activ al statului în realizarea pro
tecției sociale, doresc recuperarea unor 
certitudini sociale (nivel de trai decent, 
locuri de muncă, sistem de sănătate și 
învățământ performant, securitate socială, 
locuințe), o distribuție mai corectă a roa
delor și a poverilor reformei etc.

în același timp ei nu-și doresc însă con
ducători politici aparținând elitei politice de 
dinainte de 1989 și cred în valorile libertății 
de după Revoluția din decembrie 1989.

Acești alegători sunt, cu unele nuanțe, 
aidoma alegătorilor socialiști din Occi
dent. Ei constată însă fărâmițarea și slăbi
ciunile mișcării socialiste românești și 
pentru că nu își pot împărți opțiunea pen
tru mai multe formațiuni politice socialiste, 
preferă să se autodefinească nehotărâți.

Dacă mișcarea socialistă ar fi sub o 
singură umbrelă politică care să țină sea
ma cu adevărat de ce fel de socialiști au 
nevoie alegătorii socialiști, probabil că 
sondajele de opinie ar credita-o cu cel 
puțin 15-20% din sufragiile potențiale.

Președinte, Virgil SiCOE
•— >

POZIȚIA PARTIDULUI 
UMANIST PRIVIND 

PRORLEMATIUA 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

ROMÂNESC
Comunicatul primit din partea Biroului 

de presă al Partidului Umanist din Româ
nia arată că doctrina umanistă promo
vează principiul Dotrivit căruia cea mai 
eficientă investiție este investiția în 
educație.

Asistăm, pe plan internațional, în spe
cial în ultimul deceniu, la un fenomen de 
dezvoltare a procesului educațional direct 
proporțional cu dezvoltarea pieței servi
ciilor și globalizarea economică. De 
aceea, într-un moment în care reforma în 
România bate pasul pe loc, iar în învă
țământ a făcut doar câțiva pași timizi, PUR 
militează pentru elaborarea de urgență a 
unui program național pentru educație - 
pe termen mediu și lung, program fără de 
care mileniul III va găsi România într-un 
proces de reducere continuă a compe
titivității pe piețele internaționale.

Partidul Umanist din România se soli
darizează cu revendicările cadrelor di
dactice din învățământ, cu atât mai mult 
cu cât acestea se referă la respectarea 
legii, respectiv "Legea salarizării buge
tarilor”. De asemenea, PUR militează 
ferm pentru respectarea "Legii învăță
mântului" - lege organică, care prevede 
alocarea a cel puțin 4% din PIB pentru 
învățământ (în condițiile în care în Ro
mânia interbelică procentul ajunsese și 
până la 18) - procent ce nu s-a atins nici
odată de la promulgarea legii.

Ne pronunțăm totodată împotriva solu
ției găsite de Guvern de ieșire din impas, 
prin introducerea unui impozit suplimentar 
pe salariul contribuabilului. (V.N.)

O RECLAMĂ
DE...’’URZICA”

Lăsând la o parte între
buințarea industrială a 
manganului (folosit în me
talurgie la fabricarea anu
mitor aliaje), acest element 
chimic se găsește, sub 
formă de oligoelement, și 
în organismul uman, ca și 
constituent al sistemelor 
enzimatice. în pofida sla
bei lui prezențe (0,0001 la 
sută), acesta reprezintă un 
element vital (necesarul 
zilnic pentru un copil este 
de 0,2 - 0,3 mg/ kg corp), 
acțiunea sa favorizând 
funcțiile hepatice și renale, 
accelerarea arderilor, fixa
rea mineralelor, a vitami
nelor etc.

Cu toate cele invocate, 
nu credem că la acestea s- 
au gândit cei care au făcut 
cunoscută oferta bistroului 
“Lido" din Simeria (aflat la 
intersecția străzilor 1 De
cembrie și Biscanei. în veci
nătatea Parcului Dendro-

logic) sub forma "inscrip
țiilor" prezentate alăturat: 
“Specialități la grătar cu 
mangan. Mititei și cârnă- 
ciori. Cotlet de porc”. Mai 
degrabă mangalul (cărbu
ne ușor sfărâmicios) s-a 
vrut a fi termenul potrivit în 
reclama cu pricina; nu de 
alta, dar elementul “man
gan" se găsește prepon
derent în diverse cereale, 
în creson, varză, țelină, 
morcov, ceapă, păpădie, 
cartof, polen. Ca să nu mai 
punem la socoteală că, 
așa arătând “invitația”, 
omul poate ar veni să-și 
asigure sau chiar supli
menteze de-aici necesarul 
de mangan, recomandat 
de altfel în toate cazurile 
de alergii, astm, migrene, 
eczeme, intoxicații diverse 
ș.a. Sau să așteptăm în cu
rând specialități cu fier, miti
tei cu zinc ori cotlot cu 
mercur?... (G B)

Sâmbătă s-a desfă
șurat, la Palatul Copii
lor Deva, faza județeană a 

concursului de prim-ajutor 
"Sanitarii pricepuți". Au parti
cipat echipajele câștigătoare 
ale întrecerilor pe localități, de 
la școli generale și licee. Au 
fost prezente la faza jude
țeană 10 formații - 3 din licee 
și 7 din școli generale - unele 
absentând pentru că acum 
se dau tezele.

Faza județeană a 
Concursului 

“Sanitarii pricepuți”
După probele teoretice și 

practice, la licee, câștigător a 
fost echipajul de la "Traian" 
Deva, urmat de cele de la Cole
giul Național “Traian Lalescu" 
Hunedoara (locul II) și Grupul 
Școlar Industrial Barza - Criș- 
cior (III). Dintre școlile generale 
pe primul loc s-a clasat nr.5 
Vulcan, pe al ll-lea nr.1 Orăștie 
și pe al lll-lea nr.3 Hunedoara. 
Cu mențiuni au încheiat con
cursul echipajele școlilor gene
rale nr.1 Brad, Dobra, nr.2 Deva 
și nr.2 Simeria.

Sanitarii au primit premii 
pentru "priceperea” lor în acor
darea primului ajutor. Aceste 
premii au fost asigurate cu con
cursul societăților comerciale 
Europharm Holding, Coca-Cola 
Timiș, Lazăr SNC, OIL Glatexim 
SRL, OIL Zsock SRL, Fiesta SRL, 
Totalitaris SRL, Metal Expres 
SRL, Eurovenus SRL, Mode Cris
tina Pălării și Călăuza. Filiala de 
Cruce Roșie Deva le-a oferit 
participanților jucării, valoarea 
totală a premiilor fiind mare. însă 
câștigul cel mai mare îl constituie 
cunoștințele și deprinderile cu 
care sanitarii se aleg în urma 
acestor concursuri, care le vor 
fi de folos, lor și altora, toată 
viața. (V. ROMAN)

Într; 14 IUNIE-14 AUGUST,
LUMINA SOA^IUI 0 NOUĂ OFERTĂ:

În loc de 25$, cartela CONNEX GO! e acum 
doar 15$' Cu o cartelă valorică de 12$ inclusă!

Cumpărând orice pachet CONNEX GO!, vei 
primi o pereche de ochelari pentru eclipsă.

N-ai mai avut o ocazie așa mare. Și dacă nu 
profiți de ea, o să rămâi cu ochii-n Soare!

* Prețurile nu includ TVA. 
’* In limita stocului disponibil.
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Amploarea investițiilor 
este determinată strict

de realitățile pieței
cât mediul economic în care 
evoluează afacerea este mai 
sănătos.

REP.: Nu e cazul la noi, așa 
că am dori să știm cât de 
pregnant poate fi revirimentul 
economic în cazul “Calcita” ?

L.P.: După cum spuneam, e 
dependent de conjunctura 
economică generală. După

REP.: Aș dori să vă întreb, 
pentru început, cum apreciați 
evoluția firmei, în intervalul 
scurs de la privatizare, ținând 
cont de factorii de influență pe 
care-i generează mediul 
economic autohton? Reamintim 
că în 1997, “Calcita” a fost 
privatizată, cumărătorul 
pachetului de acțiuni al FPS 
fiind firma transnațională OMYA 
G.m.b.h., cu sediul în Austria, 
un investitor puternic cu o 
strategie curajoasă de 
pătrundere pe piețele Europei 
Centrale și de Est.

L.P.: De obicei lumea are 
tendința să perceapă 
dezetatizarea cu investitor străin 
ca pe un panaceu universal 
care, prin deschiderea coșului 
abundenței în devize și facilități, 
trebuie să ridice firma privatizată 
deasupra grijilor tranziției. 
Această impresie este greșită 
cel puțin din două considerente. 
Unul este acela că nici un 
investitor străin nu-și face iluzia 
că plasarea de sume 
considerabile pentru transfor
marea firmei cumpărate într-o 
întreprindere "high tech", de 
înaltă tehnologie, induce 
automat rezultate economice 
care să justifice efortul 
investițional. Această optică a 
investitorului este caracteristică 
în țările cu trend economic 
negativ, dominate de crize 
bancare, arierate, incertitudine 
și lipsa de resurse, cum e acum 
mediul economic românesc. Al 
doilea considerent ar fi acela că 
bogăția, dacă își face loc, nu 
provine ca "sponsorizare" din 
buzunarul investitorului, 
“mingea" instalării prosperității 
fiind tot timpul în terenul 
salariaților. într-o relație corectă 
angajat-angajator, o activitate 
derulată conștiincios, cu 
productivitate maximă, aduce 
profit proprietarului și, implicit, 
mai mult confort material 
angajaților săi. Acest lucru se 
vede cu atât mai pregnant cu

Se introduce
taxa pe

învățământr
Până la 1 iulie a.c., 

Ministerul Educației Na
ționale (MEN) va promova 
un proiect de lege privind 
introducerea unei taxe de 
susținere a învățământului 
de stat. Plătitorii acestei 
taxe vor fi societățile 
comerciale, regiile autono
me, societățile și companiile 
naționale, precum și firmele 
străine cu sediul în 
România. în proiectul de act 
normativ se arată că taxa va 
fi suportată din fondul brut 
de salarii, fiind dedusă din 

^impozitul pe profit.

Nu se vor micșora taxele*

vamale la importul de came
Aceasta a fost poziția ministrului Industriei și Comerțului 

român, Radu Berceanu, poziție declarată cu ocazia reuniunii 
Comitetului mixt al Acordului Central European de Comerț 
Liber(CEFTA) ce s-a ținut la Budapesta la finele acestei luni. 
Răspunzând solicitărilor ferme ale părții ungare, Radu Berceanu 
a arătat că singura pavăză în fața asaltului pe piața românească 
a produselor alimentare subvenționate din Ungaria este taxa 
vamală, iar micșorarea ei ar duce practic la cvasilichidarea 
sectorului cărnii în România. Cu alte cuvinte suntem prea “slabi" 
ca să putem contracara “pe piață" o concurență zootehnică de 
talia Ungariei. Singura pavăză este taxa vamală. în vederea 
echilibrării relațiilor comerciale dintre Ungaria și România, partea 
maghiară s-a arătat favorabilă majorării contingentelor la import 
pentru unele produse industriale produse în România cum ar fi 

l automobile Daewoo, detergenți sau produse siderurgice.

/•
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Dialog cu dl ing 
Liviu Popescu, 
administrator 

unic la SC 
“Calcita” SA 
Vata de Jos

X

preluarea firmei, a cărei stare în 
momentul privatizării era mai 
mult decât jalnică, am început 
un program de investiții 
intervenind pe fluxul tehnologic 
acolo unde situația era mai 
critică. Dacă prin contractul de 
privatizare FPS impunea 
efectuarea de investiții în 
valoare de 200.000 de dolari, 
până la această dată s-au 
investit la "Calcita" de peste 8 
ori mai mult. Filonul principal al 
investițiilor l-a reprezentat 
înlocuirea parcului de utilaje ce 
deservesc exploatarea la 
carieră. Apoi am adus 
modernizări instalațiilor exis
tente în fabrică, la nivelul 
producerii aerului comprimat al 
morilor și filtrelor. Cumulat, 
toate aceste investiții au ridicat 
randamentul de prelucrare cu 
45 la sută. Investiții s-au făcut și 
în direcția ecologizării firmei, 
pentru prima dată, în istoria ei, 
activitatea de la “Calcita” 
obținând autorizația de mediu 
care atestă încadrarea firmei în 
cotele permise de emanații. Am 
reușit și o creștere a producției 
cu 20 de procente în anul trecut, 
în condițiile în care întreaga X

Dotări moderne in 
laboratorul de stabilire a 

calității producției al 
SC “Calcita”SA Vata.

o
r

producție de calcită 
desfacem pe piața internă.

REP: Cum se manifestă 
această piață?

L.P.: Piața calcitei în 
România este satisfăcătoare. 
Totuși, din cauză că avem ca 
beneficiari firme din domenii 
economice ce se confruntă cu 
mari probleme financiare, 
cum ar fi industria vopselelor, 
a cauciucului, maselor 
plastice, sau a producerii 
hârtiei, ne confruntăm cu 
blocajul financiar. Creanțele 
se ridică, în prezent, la un 
miliard de lei. Pentru a nu 
perturba funcționarea corectă 
a firmei am introdus un 
indicator ce dă valoarea 
producției fabricate, vândute 
și încasate. în baza lui, sunt 
acordate și drepturile salariale 
ale angajaților noștri. 
Procedeul asigură pentru 
“Calcita" posibilitatea achitării 
integrale a tuturor obligațiilor 
care apar către stat și bugetul 
local, firma neavând astăzi 
nici un leu datorie.

REP.: Ce perspective 
investiționale aveți prevăzute 
pentru perioada următoare și 
care sunt performanțele 
economice spre care tindeți în 
1999?

L.P.: Amploarea inves
tițiilor este determinată strict 
de realitățile pieței. 
Tendințele ei ne obligă să fim 
prudenți în amorsarea de noi 
investiții de anvergură. 
Dotările noastre, deși sunt 
preponderent învechite, prin 
modernizările de până acum 
se achită onorabil de 

.sarcinile date, raportul 
cantitate-calitate fiind în clipa 
de față optim pentru cerințele 
pieței. Pentru acest an, ne
am propus un rulaj mai mare 
cu 25 la sută față de cel 
realizat anul trecut, 
corespunzător unei creșteri a 
producției de la 7600 de tone 
la 9000 de tone calcită.
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18 mii de porci așteaptă la Orăștie

Am o singură satisfacție / Că am reușit să rezistăm până 
| acum în ciuda condițiilor care, la noi, sunt potrivnice creșterii 
! animalelor", ne declară dl loan Jula, directorul societății 
I comerciale “Suinprod” Orăștie, una din ultimele firme 
' ardelene importante de creștere și îngrășare a porcinelor. La 

finele lunii mai a.c. la “Suinprod’’ se găseau în creștere 
18.300 de capete porcine și peste 175 capete bovine. 
Menținerea vitală a acestui patrimoniu viu nu s-a putut face 
fără pierderi economice. Motivele sunt obiective și țin de 
lipsa unui minim interes din partea autorităților de a veni în 
întâmpinarea crescătorilor de animale. Așa stând lucrurile, 
anul trecut firma din Orăștie a încheiat cu o pierdere de 2,8 
miliarde de lei din exploatare. Tot la capitolul criză financiară 
intră și datoriile pe care “Suinprod” le are către bugetul de 
stat, datorii ce se ridică la 4, 8 miliarde de lei. împinsă să ia
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onform unor date 
furnizate de 

Comisia Națională de
Statistică, în 1998 
cheltuielile efectuate de o 
gospodărie pentru 
necesarul de alimente au 
reprezentat, în medie, 
aproape 60 ia sută din 
totalul cheltuielilor de 
consum. Ca valoare 
medie tunară, o 
gospodărie formată din 
2,8 persoane a cheltuit cu 
mâncarea, în 1998, 424 mii 
iei . Ponderea de 44,6 ia 
sută din aceste cheltuieli,

ÎNAPOI la
MERE 

PĂDUREȚE 
SI URZICI?

9_________________________________  

reprezintă necesarul de 
pâine, produse de 
franzeiărie, cartofi și 
legume, lapte și produse 
lactate și ulei, iar 25,8 
procente oglindesc 
consumul de carne și 
preparate de carne. 
Consumul alimentar zilnic 
ai unei persoane a fost de 
2624 de calorii, cca. 78,7 ia 
sută fiind de proveniență 
vegetală. La această stare 
contribuie și creșterile de 
preț din ultimul an, în luna 
mai a.c. față de aceeași 
tună a anului 1998, 
creșterea fiind de 42,8 ia 
sută. în aceste condiții, 
dacă trendul se va 
menține în continuare 
negativ, o reîntoarcere ia 
mere pădurețe și urzici a 

^românilor va fi inevitabilă.

Pagină realizată de k 
Adrian SÂLĂGEAnI 
Foto: Traian MANUB

Trei “pețitori”pentru COMTIM
Conform unor declarații ale unor reprezentanți ai Ministerului 

Agriculturii, există trei scrisori de intenție privind cumpărarea 
combinatului de creștere a porcilor COMTIM de către investitori 
austrieci și spanioli. Aceleași surse au făcut precizarea că în cazul 
în care Comtim nu va putea fi cumpărat în întregime, se va merge 
pe formula mai puțin avantajoasă a vânzării de active. în prezent, 
Ministerul Agriculturii și FPS analizează propunerile investitorilor 
în vederea demarării cât mai rapide a procesului de vânzare.

verdictul tranziției
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T !
credite cu dobânda pieței, firma are de returnat In prezent | 
către sistemul bancar 2,2 miliarde de lei. Situația este fără ■ 
ieșire. Deși în luna mai a vândut carne în valoare de 2 ! 
miliarde de lei, prețul coborât cu care se poate vinde I 
carnea în viu pe de-o parte, iar pe de alta costul “umflat” | 
artificial al cerealelor, aruncă “la roșu” datele contabile ale ■ 
firmei. în lipsa unei strategii care să protejeze, printr-o • 
politică de subvenționare, producătorul român de carne, I 
din punctul de vedere al afacerii, “Suinprod” Orăștie este o | 
catastrofă. Singura speranță este o eventuală privatizare, . 
firma fiind scoasă de FPS la vânzare în această lună. Dacă 1 
acest pas nu se va realiza, ne spune dl Jula, conform | 
programului ASAL, Suinprod Orăștie va trece în lichidare i 
judiciară. Cu sabia lui Damocles deasupra capului firma ! 
așteaptă în prezent verdictul tranziției... I

AFACERILE BUNE DAU!
ocol... ocolurilor SILVICE

Obligate să funcționeze pe 
autofinanțare, ocolurile silvice, 
create cu ani în urmă pentru 
unicul scop de a administra 
fondul forestier, au trebuit să-și 
dezvolte în ultimii ani și 
aptitudini de comerciant. Cum 
reușesc ocoalele silvice să intre 
în această “piele” mercantilă, 
încercăm să deslușim purtând 
un dialog cu dl ing. Adrian 
Leucean, șeful Ocolului Silvic 
Baia de Criș. Ca să oglindească 
tarele mediului de afaceri 
autohton interlocutorul ne 
povestește cum clienți neserioși 
își bal pur și simplu joc de 
munca forestierilor. “Aveam în 
depozit 600 de mc de buștean 
de fag de cea mai bună calitate. 
Foarte insistenți, cel puțin 
verbal, doi italieni și-au arătat 
dorința de a achiziționa acest 
stoc de lemn oferind un preț 
corect de 150 de dolari pe mc. 
După mai multe amânări, în 
contradicție cu zorul tor verbal, 
în cele din urmă, italienii s-au 
prezentat la ocol și am trecut la 
sortarea lemnului. Dovedindu- 
se brusc foarte mofturoși 
occidentalii au ales din toată 
cantitatea de lemn doar 120 de 
mc ca fiind conform cu 
pretențiile lor. Nu mai 
pomenesc aici cât a fost de 
lucru cu transferul buștenilor, 
sortarea lor și crearea stocului 
selectat. După ce toată această 
manoperă s-a consumat și cei 
120 de mc de lemn au fost 
aranjat pentru a fi livrați, 
“partenerii”pur și simplu s-au 
făcut nevăzuți lăsându-ne cu 
marfa în depozit. Ce moralitate 
în afaceri au avut cei doi 
“bussinesman” din cizma 
italică nu mai e nevoie să ne 
întrebăm ”, precizează dl 
Leucean. Cum în perioada 
caldă a anului depozitarea 
lemnului nu poate depăși un 
anumit interval limită, 
deoarece intervine alterarea 
lui, cei de la Ocolul Silvic Baia 
de Criș au trebuit să se dea de 
pragul morții ca să găsească un 
cumpărător cu bonitate pentru 
lemnul ce risca să-și piardă 
calitățile în depozit. Din feri
cire, l-au găsit până la urmă 
vânzând însă cu prețul de doar 
61 de dolari mc. Adică cam la 
prețul mediu a mc de bușteni de 
pe piața românească.

Răspunsul la cum poți 
pierde într-o afacere prin 
excelență profitabilă, cum e 

cea de comercializare a 
lemnului, rezidă în situația 
economică autohtonă. 
Principalul dușman al 
afacerilor cu lemn este 
neîncasarea producției 
livrate. Ocolul Silvic Baia de 
Criș are de încasat 600 de 
milioane de lei, bani 
reprezentând restanțe la plată 
din purtea beneficiarilor. 
Printre rău-platnici se 
numără firmele Sargeția 
Forest Deva cu 150 de 
milioane de lei, precum și 
câteva SRL-uri a căror 
datorie cumulată depășește 
400 de milioane de lei. Din 
această cauză salariații 
ocolului nu-și pot încasa 
salariile la timp, in timp ce 
lipsa de lichidități 
“instantanee ” afecteuză 
cealaltă valență a activității ce 
se referă la întreținerea 
pădurii. Costurile acestor 
lucrări pentru semestrul al 
doilea din acest an se ridică la 
200 de milioane de lei. Pentru 
a nu sacrifica lucrările strict 
necesare în pădure, ocolul 
intră dator la stat folosind 
banii datorați bugetului și 
asigurărilor sociale în 
manoperele curente. Datoriile 
Ocolului Silvic Baia de Criș 
către stat se ridică la 400 de 
milioane de lei. Chiar și așa 
bani sunt insuficienți pentru a 
acoperi întregul program de 
întreținere a pădurii, rămâ
nând descoperite anumite 
lucrări. Situația este îngreu
nată și de lemnul de foc a 
cărui comercializare are o 
puternică caracteristică 
socială. “Trebuie să avem 
grijă ca din veniturile 
obținute să acoperim și 
deficitul creat prin vânzarea 
lemnului de foc. Prețul 
acestuia este sub costul lui 
“de producție" din consi
derente de protecție socială”, 
precizează dl Leucean.

Ca perspective, 
Leucean este conștient 
activitatea comercială 
ocolului silvic va 
ameliorări odată 
îmbunătățirea mediului 
economic general. In mod 
particular, o lege de protecție 
a fondului forestier și a 
salariaților forestieri vor fi de 
asemenea factori importanți 
în reabilitarea acestui 
domeniu economic.
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“Curcubeul
copilăriei”

- Mi-am făcut noi prieteni, 
am vizitat locuri istorice, am 
văzut și am aflat multe lucruri 
interesante. Au fost zile de in
formare și relaxare, de prie
tenie și bucurie. Eu participam 
pentru prima oară la un astfel 
de eveniment. A fost a IV-a 
ediție a Festivalului "Zilele 
sărbătorilor de primăvară 
pentru copii", organizat de 
Palatul copiilor din Alba Iul ia, 
festival în cadrul căruia au 
avut loc sesiuni de creație lite
rară sau de comunicări ("Să 
ne cunoaștem mai bine", 
"Despre visele noastre") și 
excursii ("De mână cu copi
lăria "). In aceste excursii am 
pășit cu emoție în casa copi
lăriei lui Lucian Blaga de la 
Lancrăm și lângă mormântul 
marelui poet, la Sebeș am vi
zitat Muzeul de istorie, Biserica 
evanghelică, iar la Clubul co
piilor de aici ni s-a oferit o 
demonstrație de dans modern. 
Sus, în Cetatea de la Alba Iul ia 
am vizitat Muzeul Unirii, Cate
drala reîntregirii neamului, 
Liceul militar "Mihai Vitea
zul ", Am fost și la Râpa Roșie. 
Am cunoscut colegi din județele 
Timiș, Dolj, Suceava, Alba, 
Hunedoara, cred că din vreo 
15 localități din (ară. Eu, la 
Palatul copiilor din Deva, 
particip încă din clasa a V-a la 
cercul de informatică, iar din 
clasa a Vl-a și la cele de limbi 
străine (franceză, engleză). 
Cum dna prof. Eva Paralescu 
(de la limbi străine) a primit 
invitație la festivalul de la 
Alba lulia, ne-a îndemnat să 
participăm la concursul de

------ -------

Tinerii și infracțiunea
Falsul broker

Lucrătorii Biroului Ordine 
Publică Deva l-au identificat pe 
Ferar Ion de 31 de ani din De
va, fără ocupație și fără ante
cedente penale, care în cursul 
lunii februarie a vândut 8 cer
tificate de acționari numitului 
Giurca Istrate din Deva, afir
mând că sunt valabile, în fapt 
ele fiind tranzacționate. Cel în 
cauză este cercetat în stare 
de libertate pentru comiterea 
infracțiunilor de înșelăciune și 
intermedierea de vânzări de 
valori imobiliare fără acordul

în timpul turneului euro
pean în mai 1984 grupul se 
oprește trei săptămâni în stu
dioul danez Sweet Silence și 
înregistrează noul album Ride 
The Lighting. LP-ul apare în 
luna august și figurează pe 
locul 100 în Billboard și 87 în 
UK. Ride The Lighting pune 
bazele conceptului trash-metal, 
pe el figurând piese excelente 
cum ar fi piesa titlu Creeping 
Death și piesa instrumentală 
The Call Of Ktulu. După un 
show cu Anthrax și Raven, 
grupul semnează un contract 
cu Cliff Bernstein și Peter 
Mensch, managerii celei mai 
mari agenții americane Q - 
Prime. Ei organizează special 
pentru Metallica Breaking 
Sound Festival la care mai par
ticipă Ozzy Osbourne, Motley 
Crue și Tokio Blade.

în septembrie 1984 Metallica 
semnează cu Elektra/ Vertigo 
pentru 8 albume. în noiembrie 
1984 încep un nou turneu euro
pean, iar în decembrie apare al 

creație literară. Împreună cu 
prietena mea, care mi-a fost 
colegă de clasă la Liceul spor
tiv, Anca Hațeganu, am răs
puns invitației, participând la 
concursul de creație literară. 
Am trimis lucrările și iată-ne 
acum cu bucuria de a fi fost 
prezente la un festival care ne- 
a îmbogățit sufletește.

Povestește Diana Ursu, 
eleva silitoare, mereu însetată 
de cunoaștere, din cl. a VII-a B 
a Școlii generale nr. 2 Deva. A 
așezat în palmaresul succe
selor ei încă o mărturie: Diplo
ma ediției a IV-a a Festivalului 
"Zilele sărbătorilor de primă
vară pentru copii" unde, pen
tru creația în proză "Curcu
beul copilăriei", a primit men
țiune și două cărți pe care 
acum le citește cu interes: "Pă
durea spânzuraților" de L. 
Rebreanu și cartea de suflet a 
lui Ion Bocșa "Cu cântul în 
jurul lumii". Și Anca, prietena 
sa (onorată cu premiul spe
cial), se bucură, în aceste zile, 
de lectura cărților primite în 
dar.

La Palatul copiilor din De
va, unde dna prof. Eva Para
lescu păstrează cu bucurie 
creațiile lor literare, prietenele 
au aflat că se speră în orga
nizarea, aici, a unui cenaclu 
literar. Este o speranță, așa 
cum o întrezărea Diana în fi- I 
naiul creației ei "Curcubeul I 
copilăriei ”, care "se adapă din I 
apa vie a încrederii. A spe- I 
ranței. Inalță-te, curcubeul 
meu! Irizează-ți culorile 
Primăverii!”

Lucia L/CIU

Comisiei Naționale de Valori 
Mobiliare.
Hoțul a fost prins

Lazăr Alin Ironim, de 22 de 
ani, din Archia, de meserie bru
tar și cunoscut cu antecedente 
penale, a fost depistat de către 
lucrătorii Biroului Poliției Cri
minale Deva ca fiind autorul 
unui furt comis în data de 12 
iunie a.c. Este vorba despre un 
furt din autoturismul numitului 
Nichita Alin din Deva. Cel în ca
uză este cercetat în stare de 
libertate pentru comiterea in
fracțiunii de furt calificat.

doilea maxi single Creeping Death/ 
Am I Evil/ Blitzkrieg ce ajunge pe 
locul 1 în revista Metal Hammer.

La începutul lui 1985 au 
concertat alături de WASP și 
Armored Saint. Grupul participă 
apoi la Castle Donnington Fes
tival (17.08), Day On The Green 
Festival (31.08) și Metal Hammer 
Festival (14.09).

în martie 1986 apare discul 
Master Of Puppets înregistrat în 
studiourile Sweet Silence cu 
producătorul Flemming Ras
mussen. Discul este o nouă reu
șită a formației devenind disc de 
aur și figurând pe locul 29 în 
Billboard. Cu Master Of Puppets 
grupul răvășește din nou orice 
concepție referitoare la genul 
metal. De la sălbatica piesă 
Battery, la prelucrata Welcome 
Home (Sanatarium), ca să nu mai 
vorbim de piesa instrumentală 
Orion (o capodoperă a lui Bur

Faximetrist

Andreea Lupu este o tâ
nără drăguță și sensibilă, 
ca orice fată de vârsta ei. în 
plus față de alte colege de 
generație are pasiunea 
pentru muzică, transpusă în 
multe, foarte multe ore de 
exersare la pian. Acum, du
pă ce a trecut pragul matu
rității, se pregătește să trea
că și primul examen din 
viața ei - bacalaureatul. Are 
firește emoții, așa cum a 
avut și la recitalul de pian 
susținut în sala festivă a 
Liceului de Arte “Sigis-

, Foto: Traian MÂNU

Băncile oc
cidentale au fost 
probabil printre 
primele instituții 
care au realizat 
avantajele pe 
care le prezintă existența unei 
rețele mondiale care să in
terconecteze computerele, 
așa cum este cazul Interne- 
tului. Celebra sintagmă “Tim
pul înseamnă bani” se apli
că cum nu se poate mai bi
ne în acest domeniu. Oricine 
știe că de rapiditatea cu care 
se efectuează o tranzacție 
prin intermediul unei bănci 
poate depinde succesul sau 
eșecul unei afaceri, iar ra
piditatea vine odată cu infor
matizarea completă a băn
cilor. Astfel, stând în fotoliu, în 
fața computerului, poți nu 
doar să-ți vezi contul din ban
că, ci chiăr să faci tranzacții 
cu banii aflați în respectivul 
cont bancar. Desigur, un ase
menea sistem presupune 
aparatură de înaltă perfor
manță care să ofere în pri

ton), discul reușește să ne con
vingă că Metallica este un nume 
de referință în istoria rockului.

Turneul Master Of Puppets 
debutează în iunie 1986 când în

Turneul 
european din 

1984
fața a 40.000 de spectatori Me
tallica cântă în deschiderea lui 
Ozzy la Long Beach/ California. 
Pe parcursul turneului, James 
Hetfield își fracturează brațul 
cfrept alunecând de pe skate
board și chitara este preluată 
pentru 5 spectacole de John 
Marshall (Metal Church). Au un 
nou turneu european cu 
Anthrax. La 27 septembrie 1986, 
la ora 6,50 dimineața, în dreptul 
localității Ljungby din Suedia, 

mund Toduță” Deva, în fața 
profesoarei sale Daniela 
Aradi și a publicului.

Acest recitai este ulti
mul din viața sa de elevă, 
dar el marchează doar o 
etapă dintr-o viitoare evo
luție artistică, deoarece An
dreea studiază pentru a 
deveni studentă la Conser
vatorul “Gheorghe Dima" 
din Cluj-Napoca. Progra
mul recitalului de pian sus
ținut recent a cuprins lu
crări de Bach, Beethoven și 
Chopin. (V.R.) 
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mul rând securitate în relația 
client-bancă. Din păcate, băn
cile românești sunt mult în ur-

Avniitajele 
conectării l:i 

web
ma celor occidentale în acest 
domeniu, deși exemple pre
cum ar fi BCR unde s-a insti
tuit ceva asemănător sunt no
tabile. Sistemele multicash 
răspândite în băncile occiden
tale duc la costuri mari în cazul 
achiziționării și instituirii lor ca 
modalități de lucru în băncile 
din România. Toate aceste 
sisteme presupun din start fo
losirea Internetului, însă și în 
acest domeniu costurile ră
mân ridicate. O bună colabo

autobuzul care îi transporta spre 
Copenhaga are un grav acci
dent alunecând pe gheață și răs- 
turnându-se la peste 90 km/h. 
Cliff Burton este aruncat prin 
parbriz și apoi strivit de autobuz 
murind pe loc. Această știre a 
făcut rapid înconjurul lumii înmăr
murind întreaga scenă rock. La 
funeraliile lui Burton din San Fran
cisco, Hetfield a declarat că Me
tallica va continua cu orice risc.

O perioadă bassul a fost 
preluat de Joey Vera (Armored 
Saint), apoi grupul organizează 
o serie de audiții la un studio din 
Phoenix/ Arizona pentru ocu
parea locului rămas. Cel care va 
fi ales este Jason “Dick” 
Newsted (ex Flotsam & Jetsam, 
născut la 4 martie 1963 
Michigan), un bun bassist care 
avea ca atu faptul că știa pe de 
rost toate piesele Metallica, fiind 
lin foarte mare fan al lor.

bâut
Cu ocazia unei acțiuni or

ganizate de lucrătorii Biroului 
Poliției Rutiere Deva, a fost 
depistat numitul Faur Florin 
Lucian de 23 de ani din Hune
doara, taximetrist, care con
ducea autoturismul proprie
tate personală pe DN 7 din 
Deva în timp ce se afla sub 
influența băuturilor alcoolice. 
El a fost sancționat contra
vențional cu 600.000 de lei și 
i-a fost reținut permisul de 
conducere în vederea sus
pendării.

rare, bazată pe 
răspândirea In- 
tranetului, între 
filialele din țară 
ale băncilor, 
este esențială 

pentru buna funcționare a tu
turor acestor sisteme. Câteva 
bănci au avut încercări, destul 
de timide, ce-i drept, de a-și 
organiza rețele Intranet, însă 
ele au rămas la stadiul de 
proiect.

Simpla folosire a unor 
cârduri bancare ce elimină 
uzitarea banilor cash este 
încă un vis frumos pentru ro
mâni, iar răspândirea de ma
să pentru așa ceva trebuie 
să se facă tot prin intermediul 
interconectării în rețea. Așa
dar, vor mai trece câțiva ani 
buni până când informatiza
rea băncilor românești va fi o 
realitate. Dar este foarte po
sibil ca, odată cu privatizarea 
din acest domeniu, întregul 
proces de informatizare să 
se accelereze.

Andrei NiSTOR

După numai 8 zile de repe
tiții, grupul concertează în luna 
noiembrie 1986 la Country Club 
din San Francisco. Privit scep
tic de către vechii fani Meta
llica, noul bassist a reușit să 
se impună pe parcursul celor 
10 concerte din luna decem
brie. în luna ianuarie 1987 gru
pul concertează în Europa ală
turi de Metal Church pentru ca 
în martie să intre în studiourile 
Marin Country pentru a înre
gistra un album nou. Presiunea 
din studio era foarte mare și 
de aceea ei decid să stea o 
vreme în casa lui Ulrich din San 
Francisco compunând în ga
rajul său. Aici a rezultat "The $ 
5,98 EP. Garage Days RE - re
visited", un disc de cover ver- 
sionuri favorite ale lor. Discul 
atinge locul 27 în UK (22 au
gust 1987) și 28 în Billboard 
(octombrie). Metallica participă 
din nou la Castle Donnington - 
Monsters Of Rock, (va urma)

Horia SEBEȘAN
■ .................

linul dintre cele mai
C/ frumoase lucruri pe 

care ni le oferă adolescența 
este dreptul de a visa. Tinerii 
poartă în suflet optimismul 
care le permite să aspire că 
pot face lumea mai bună și 
viața mai frumoasă. Ei sunt 
cei care își înalță rugile de 
mai bine spre cer și cred în 
ele!

Piesa de teatru pe ca(e o 
regizează fiecare adolescent 
se termină din păcate prea 
repede. "Anii de liceu" - o 
scenetă veselă, în patru acte. 
Timpul este nerăbdător... Și 
după patru ani de vise și spe
ranțe, actorii se pregătesc să 
părăsească scena...

Ultimul act - replica finală... 
"Gânduri la sfârșitul unui drum 
și în fața unui alt început". 
"Cum a fost?”.Ni s-a răspuns 
cu simplitate, nostalgie și spe
ranțe: “A fost frumos..."

în toc de 
epilog

Am întâlnit însă și un răs
puns pe care mă feresc să-l 
cataloghez. Nu din teamă, ci 
pentru că aflându-mă la jumă
tatea drumului, nu sunt în mă
sură să fac referiri la întregul 
parcurs. Ceea ce însă pot să 
spun fără resentimente este 
convingerea că existența unei 
astfel de opinii, nu pesimiste, 
ci mai degrabă reflectarea 
unei realități triste, ar trebui să 
dea de gândit celor care gu
vernează o societate fără a 
lua contact cu ea... Din motive 
lesne de înțeles, păstrăm ano
nimatul absolventului dintr-o 
clasă a XI l-a oarecare, ce s-a 
săturat să se ascundă în spa
tele unei mulțumiri și fericiri 
aparente: “Mi-am dat seama 
că liceul nu m-a format ca om, 
așa cum ar fi trebuit. Adevă
rata viață de liceu ne-am creat- 
o noi, elevii, pentru că liceul nu 
a oferit nici un cadru (activități 
extrașcolare). într-o anumită 
măsură, ne-am plafonat. Cei 
mai importanți în această in
stituție suntem noi, elevii, care 
ne-am dezvoltat personalitățile 
într-o lume a noastră, în care 
ne integrăm total.”

E trist. Suntem constrânși 
să ne dezvoltăm într-o socie
tate fără perspective. Trebuie 
să luptăm pentru a avea drep
tul la o adolescență care să ne 
ofere mai mult decât oscilația 
învățătură - distracție. Avem 
nevoie de lecții pentru viață și 
nu de asimilarea incompletă a 
unor cunoștințe inutile.

Actualmente, învățământul 
românesc este tratat cu o su
perficialitate inexplicabilă. 
Lipsa mijloacelor financiare 
stopează desfășurarea unor 
activități de care adolescenții 
ar avea atâta nevoie! Poate că 
în viitorul mai mult sau mai puțin 
îndepărtat - totuși, sperăm să 
nu fie vorba de drumul spre 
"luminița de la capătul tune
lului” - ni se va oferi mai mult. 
Unii dintre noi mai au această 
șansă. Alții nu și-au permis nici 
să aspire la ea...

Și pentru absolvenții cla
selor a XIl-a din acest an, ulti
mul act din piesa "Adoles
cența" s-a jucat. Și le dorim ca 
replica finală să nu se fi rostit 
acum, ci la întâlnirile de peste 
ani, când absolventul citat mai 
sus să poată spune: "Viața 
ne-a transformat în gânditori 
liberi, creativi și originali. Ne-a 
oferit satisfacția de a fi trăit 
clipe frumoase și de a ne 
aminti de ele. Am reușit!”

Până atunci, succes și 
baftă în lupta cu ... morile de 
vânt!?...

Manuela RUSU
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Arad, Str. Șiriei nr.8

Orar
Zilnic:8,30-17,30 

Sâmbăta:8,30-.13,00 
Duminicalnchis 

VÂNZĂRI PIESE AUTO
Tel 092-249558 

094-250661 
057-250268

ACHIZIȚII AUTO
Tel.’:094-607257 

092-249556 
057-270017

Licitație
Bankcoop - Banca Generală de 
Credit Și Promovare SA Orăștie 

Scoate fa licitație următoarele:
1. Casă, curte și grădină, Bozeș nr. 37, Buda Vălean. 
Preț pornire 53.000.000 lei.
2. Remorcă 7,51, in Orăștie, str. Pricazului, nr. 30.
3. Mobilier bar.
Preț pornire 1-500.000 lei.
4. Hală sortare SCPP Geoagiu;
5. Cantină SCPP Geoagiu.
Licitația va avea loc in data de 24.06.1999, ora 10, la 

Judecătoria Orăștie, Biroul Executorului Judecătoresc.
6. Apartament 4 camere, Orăștie, str. Mureșul, bl. 15, nr.

2., Andriescu Toader. Preț pornire 60.000.000 lei.
Licitația va avea loc la data de 30.06.1999, ora 10, la 

Judecătoria Orăștie, Biroul Executorului Judecătoresc.
Informații suplimentare la Bankcoop-Banca Generală de

Credit și Promovare SA Orăștie, tel. 247565 sau 247456.

SC REFRACTARA SA 
BARU MARE

SC Refractara SA Baru Mare, jud. 
Hunedoara, cu sediul în comuna Baru, str. 
Principală, nr. 314, jud. Hunedoara, vinde la 
licitație'

- tractor rutier U-650 1 buc.
Licitația va avea loc in data de 29.06.1999, 

ora 10, la sediul societății. în caz de 
neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi 
de marți.

Coca-Cola România 
face precizări

* Consiliul de administrație 1 
I ' I

; al SC CORA SA Hunedoara ;
■ Convoacă Adunarea Generală a i
1 Acționarilor, pentru data de 02.07.1999, ora 12. 1 
J Ia sediul societății, bd. Dacia, nr. 9, bl. Al-2. * 
i Ordinea de zi a Adunării Generale este ,
■ următoarea: ■
■ 1. Aprobarea proiectului de divizare a ■
1 societății. 1

Data de referință a structurii acționariatului ’ 
i este23.06.1999. ,

■ în cazul în care Adunarea Generală a ■
■ Acționarilor nu va fi statutar constituită, se va s
■ reprograma în data de 03.07.1999, ora 12, la sediul ■
■ societății, bd. Dacia nr. 9, bl. Al-2, Hunedoara. 1

în lumina recentelor rapoarte publice 
referitoare la retragerea unor produse Coca-Cola 
fabricate în Belgia, Coca-Cola România dorește să 
informeze publicul român de calitatea înaltă a 
produselor fabricate în România.

Incidentul din Belgia a fost unul izolat, care a 
afectat numai produsele fabricate în Belgia.

în România produsele Coca-Cola sunt fabricate 
în cele opt Societăți de îmbuteliat Coca-Cola din 
București, Brașov, Ploiești, Constanța, Galați, lași. 
Timișoara și Oradea, care nu au furnizori comuni 
cu producătorii din Belgia.

Procesul de producție este constant și atent 
monitorizat, iar produsele noastre sunt analizate 
regulat pentru a asigura în continuare satisfacția 
și siguranța consumatorilor și clienților noștri care 
reprezintă prioritățile noastre.

Coca-Cola România dorește să reasigure 
consumatorii români că aceste standarde înalte de 
calitate vor continua să fie menținute.

Miercuri 
23 iunie
TVR 1

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din prerie (s/r) 13.00 
Universul cunoașterii (r) 
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Repere vitale 16.30 
Don Quijote de la Mancha 
(d.a) 17.00 Medicina pentru 
toți 17.30 Familia Simpson 
(d.a) 18.10 Sunset Beach 
(s, ep.474) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Lumea 
bărbaților (s, ep. 16) 22.00 
în compania vedetelor

TVR 2
9.00 întâlnire la vârf (r) 

11.00 Mapamond (r)11.30 
Teleenciclopedia (r) 13.15 
Rebelul (s) 14.00 Emisiune 
în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 
15.35 Sailor Moon (d.a) 
16.00 Grecia (s, ep. 72)

AUTOTURISME AVARIATE 
TIPURI NOI

(a, piețanZ. fiAMtoțuMofe

16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 888) 17.30 Florile 
Raiului... 20.10 Căsuța din 
prerie (s, ep. 53) 22.00 
Coasta Barbary (dramă 
SUA 1975) 23.35
Meridianele dansului

ANTENA 1
6.45 Dimineața 

devreme 10.00 Știri 10.20 
Cafea cu parfum de 
femeie (s) 12.00 A treia 
planetă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 60) 
14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Ape 
liniștite (s,ep. 64) 16.10 
Luz Maria (s, ep. 35) 
17.00 Știri 17.25 Leonela 
(s, ep. 43, 44) 19.00 
Observator 20.00
Prezentul simplu 20.30 
L.A. Doctors (s, ep. 11) 
21.20 Cronici para
normale (s, ep. 56) 22.45 
Marius Tucă Show

Consiliul Local Hunedoara
Consiliul Local Hunedoara, prin Administrația 

Piețelor din municipiul Hunedoara, organizează 
licitație publică in data de 09.07.1999, ora 
10.00, pentru

- închirierea a 2 (două) mese la sector 3, Piața 
Obor;

- închirierea a 2 (două) amplasamente, unul la 
Piața Obor și unul la Piața Dunărea, pentru rulotă 
amenajată și autorizată, pentru comercializare 
carne și subproduse de carne de către producători.

Informații la telefon 712779 sau la sediul din 
Piața Obor.

în caz de neadjudecare, licitația va fi reluată în 
aceleași condiții in data de 16.07.1999.

MVA
Consiliul de administrație al Societății 

Comerciale „Decebal" SA, cu sediul în Deva, Piața 
Unirii nr. 8, jud. Hunedoara, înmatriculată Ia 
Registrul Comerțului cu nr. J.20/100/1991, cod 
fiscal R. 2114567, convoacă adunarea generală 
ordinară a acționarilor la data de 7 iulie 1999, 
ora 10,00, la sediul abatorului Deva din str. Griviței 
34-36, cu următoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social
2. Diverse.
Acționarii, persoane fizice, care se vor prezenta 

la adunarea generală, se vor legitima cu actul de 
identitate, certificatul de acționar și, după caz, 
procură specială dată de cel pe care îl reprezintă. 
Relații suplimentare Ia tel. 054/211760, 1, 2.

Asociația Județeană a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara 

în atentia membrilor vânătoriI
Conform Statutului A.J.V.P.S. Hunedoara, termenul pentru 

plata ratei a ll-a fără penalități este 30.06.1999.

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Aventura (s, ultimul 
ep.) 11.30 Walker, polițist 
texan (s/r) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.10 Deadly Love 
(f/r) 14.40 Oglinda timpului 
(s) 15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 
Aripile pasiunii (s, ep. 18)
18.15 Inimă de țigancă (s, 
ep. 18) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Paranormalii (f.a. 
SUA’88) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
46) 23.00 Dosarele X (s)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 
Maria (s) 14.15 Rață cu 
portocale (r) 16.00
Guadalupe (s) 17.00
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere

(s) 18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 83) 
22.00 Milady (s) 23.00 
Scrisori de la Frank (dramă 
SUA 1979)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție 

(talkshow/r) 9.00 Capsula 
de oxigen 13.00 Nimeni nu 
e perfect (s) 14.00 Jerry 
Springer Show 15.00 
Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 19.00 Camera 
ascunsă (div.) 19.30 Viper 
(s, ep. 59) 20.20 Comisarul 
Rex (s, ep. 30) 21.15 
Profesioniștii (s, ep. 5) 
22.10 Real TV

HBG>
10.00 Avocatul

diavolului (f. psihologic SUA 
1996) 14.00 Muppets și In

TELE 7 DEVA
Organizează 

concurs pentru 
ocuparea 
posturilor_____de
redactori știri TV.

Selecția se va 
desfășura în data de 
1.07.1999, 
începere de la 
9.00, la Casa 
Cultură Deva.

Doritorii

cu 
ora
de

vor
depune CV-urile până 
la data de 
30.06.1999, ora 18, la 
firma ,,Quasar" din 
Bd. Decebal, bl. R, 
parter:

Condiții de
participare: 

studii supe
rioare (de preferință 
jurnalistică)

- vârsta maximă
30 de ani.

Agenția 
teritorială 

a taberelor și 
turismului școlar 

Hunedoara 
Anunță )

In conformitate cu 
instrucțiunile Ministerului 
Sănătății, în vigoare, 
pentru plecarea în tabere a 
copiilor și tinerilor este 
necesară luarea în 
evidență a acestora, 
precum și a personalului 
însoțitor, pentru supra
vegherea epidemlologică 
de către medicul de familie 
sau medicul școlar cu 21 
zile înainte de plecarea în 
tabere. Documentația 
medicală, obligatorie 
pentru fiecare copil sau 
tânăr în tabere, va 
cuprinde AVIZ EPIDE
MIOLOGIC eliberat de 
medicul de familie sau 
medicul școlar cu maximum 
48 de ore înaintea plecării 
șl dovada de vaccinări 
potrivit vârstei. Cadrele 
didactice și personalul de 
îngrijire însoțitor vor face 
dovada efectuării
examenelor medicale 
periodice, conform 
Ordinului Ministerului 
Sănătății nr. 15/1982 și vor 
avea aviz epidemiologie 
eliberat cu maximum 48 ore 
înaintea plecării în tabere.

sula Comorilor (co. SUA
1996) 15.45 Dincolo de 
infern (f. suspans SUA
1997) 17.15 Echipa de 
hochei (co. SUA 1994) 
19.00 Dr. Jekyll și d-na 
Hyde (co. SUA ’94) 20.30 
Supraviețuitorul (f.a. SUA 
’96) 22.15 Stargate (s) 
23.00 Răpiți de 
extratereștri (SF SUA ’97)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program co

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

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
posturilor TV.

Miercuri, 23 iunie

2 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Beneficiați de influența 
pozitivă a lui Marte, mai ales 
doamnele. Vă crește 
randamentul și acceptați 
schimbările. Nu uitați de 
partener.

O TAUR
(21.IV - 21.V) -
Aveți parte de zile frumoase 

și o relație intimă de vis. Se 
apropie momentul optim pentru 
cuceriri, săptămânile următoare 
fiind nimerite pentru luna de 
miere.

2 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Cu amabilitate și puțină 
diplomație puteți obține orice de 
la șefi, poate chiar o mărire de 
salariu. Dacă primiți bani, 
gândiți-vă la viitor și economisiți.

Z RAC (22.VI - 
22.VII)

Ziua ar putea fi norocoasă în 
privința banilor. La serviciu 
încercați să ajungeți la un acord 
cu șefii sau cu rivalii. Un flirt vă 
poate da probleme.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Succes profesional datorat 
conștiinciozității și concentrării 
deosebite. Toți remarcă 
schimbarea dv pozitivă. 
Sentimental aveți bucurii, sunteți 
toleranți cu partenerul.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Trebuie să vă respectați 
cuvântul dat. Dacă aveți timp și 
bani cheltuiți-i pentru artă. 
Răsfoiți albume cu fotografii 
vechi ca să retrăiți clipe 
plăcute.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.lt)

Dacă cineva vă zâmbește nu 
înseamnă că e îndrăgostit de 
dv. Afacerile lăsați-le în seama 
altora. Sunteți prea naivi și 
puteți fi ușor escrocați.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Cei care au parteneri de viață 
din zodiile Berbec sau Balanță 
sunt norocoși. Este o zi plăcută 
cu socrii, prietenii și mai ales cu 
partenerul.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Deși aveți tendințe spre 
comoditate și plictis, ziua e 
minunată, sunteți înclinați spre 
amabilitate și toleranță. 
Surprinzător, banii vă lasă reci.

□ CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Femeile se pot aștepta la 
călătorii utile, contracte 
avantajoase. Se poate obține și 
experiență folositoare ulterior. 
Norocul vă surâde și financiar.

□ VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

O zi bună au doamnele, mai 
ales în viața particulară. 
Frumusețea și aura de mister 
atrag atenția bărbaților. Mai 
târziu e posibilă o frumoasă 
poveste de dragoste.

O PEȘTI
(19.11 - 20.1)
Evenimentele decurg 

mulțumitor la locul de muncă, iar 
situația financiară se 
îmbunătățește. Cineva din 
familie vă poate dezamăgi. 
Atenție la circulație!

jierescei»



Toate aceste produse le puteti cumpără in

092/403869 (3944).
• Vând grâu de pani

ficație. Informații la tel. 
623542(3866)

COMEMORĂRI DECESE

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 
1200 mp, în spatele blo
curilor din Pestișu Mare. 
Informații tel. 671682 (3912)

• Vând casă, 2 camere, 
dependințe în Luncoiu de 
Jos, nr. 182 și remorcă 
pentru autoturism Dacia. 
Tel. 094/291069 (4445)

• Vând/schimb casă în 
Batiz, grădină 0,80 ari, cu 
apartament 2 camere, Deva, 
zonă bună + diferență. 
Informații 092/487124 (3864)

• Vând casă în Vețel,M5 
ari teren, gaz, baie, telefon, 
15 000 DM, negociabil. 094/ 
152608(3865)

• Vând tractor U 650,45 
milioane, negociabil, Dacia 
1410, an fabricație 1997,32 
milioane, negociabil. Tel. 
623039 sau Bretea Mure- 
șană, nr. 19. (3941)

• Vând autoturism Opel 
Record, an fabricație 1982, 
1800 DM, negociabil. Tel. 
094/858695 (3151)

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

• Vând orice telecoman
dă pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit, 092/ 
368868 (OP)

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

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi stică, 
ghips carton, tâmplărie 
PVC, vată minerală, toate 
din import, la Termoprofil 
Orăștie. Tel. 092/740048 
(3741)

• Vând cuptor panificație 
rotativ ROTOREVENT, ma
laxor 500 litri, 2 cuve inox, 
mașină feliat pâine. Tel. 
234168(3927)

• Cumpărtalon, eventual 
și caroserie pentru VW LT 
35,.tel. 718304 sau 716591 
(3025)

• Vând două cazane în
călzire centrală (lemn, căr
bune, cu posibilități de 
adaptare pentru gaz). Tel. 
625884(3938)

• Vând tractor U 650, 
stare foarte bună, Fintoag, 
144. Tel. 092/487123. (3935)

• Vând remorcă auto, 
neînscrisă, cu carte de 
identitate și SC SRL. In
formații Bozeș, nr. 114, 
comuna Geoagiu. (3748)

• Vând talon Dacia 1300, 
preț convenabil, tel. 054/ 
648128(3749)

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar 
urgent și ieftin. Tel. 094/ 
859958(3946)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu 200 mp, tel. 223468 
(3860)

• Caut pentru închiriat 
casă sau spațiu comercial 
pentru depozit en-gros. Tel. 
058/820101, după ora 15. 
(3939)

OFERTE DE
SERVICII

• DUAL - Centru de Com
petența CIEL! organizează 
cursuri de instruire în utili
zarea calculatorului și a 
programelor CIEL! de con
tabilitate și gestiune co
mercială. înscrieri la tel. 
230449,211446(3922)

• Concern canadian an
gajează 30 de persoane în 
România în management, 
marketing. Pentru progra
mări sunați la 621446, 094/ 
280444. (4438)

• Expert contabil țin
evidență contabilă pe cal
culator’. Tel. 092/748580, 

620122.(3863)___________

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

• Asigurăm formație ar
tistică pentru nunți și bo
tezuri. Informații tel. 240285, 
Orăștie. (3747)

• S.C. Salupan SRL Deva 
anunță beneficiarii că în
cepând cu 1 iunie 1999 au 
devenit plătitori de TVA. 
(3943)

• Sector Forestier Ex
ploatare Vața vinde lemn foc 
din depozitul Baia de Criș, 
la prețul de 130 000 lei/tonă. 
Informații latei. 271101 sau 
direct la depozit. (1983)

PIERDERI

• Pierdut carnet ajutor 
șomaj pe numele Panțile 
Mărioara, din Dobra. îl declar 
nul. (18)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Coțolan Moise. îl 
declar nul. (3032)

r VRCMCn
Vremea va fi instabilă 

și va continua să se ră
cească. Cerul va fi tem
porar noros. Pe arii relativ 
extinse, vor cădea averse 
de ploaie însoțite de des
cărcări electrice și izolat 
de grindină. Local se vor 
depăși 25 l/mp. Tempe
raturile maxime vor fi cu
prinse între 16 și 26 gra
de, iar minimele între 8 și 
18 grade Celsius.

• Lacrimile nu mi se 
usucă, casa este pustie, iar 
urma mâinilor tale este 
peste tot. Sunt lacrimi 
neînțelese de oamenii de 
rând. Că lucrezi o viață 
întreagă și apoi intri în 
mormânt. Ne-ai părăsit, 
pentru totdeauna, în data 
de 23.06.1997, scumpul 
nostru

ȘTIOLNA I0AN
la numai 52 ani. Chipul tău 
drag ne rămâne veșnic în 
sufletele noastre. 
Dumnezeu să-ți odihneas
că sufletul tău bun și gene
ros. Soția Floarea, copiii 
Mioara și Petrișor, ginerele 
Nelu, nora Laura, nepoțelul 
Iulian și sora Lenuța. 
Parastasul de pomenire va 
avea loc în data de 27.06. 
1999, la Biserica Ortodoxă 
din satul Trestia. (3845)

• Familiile Purdea Gavril, 
Abrudean Teofil, Maier 
Elena mulțumesc tuturor 
rudelor, prietenilor și cu
noștințelor care le-au fost 
alături și au condus pe 
ultimul drum pe cea care a 
fost

MAIER SOFIA
în vârstă de 76 ani, o bună 
soție, mamă, soacră și 
bunică. Nu o vom uita 
niciodată. (3945)

• Cu adâncă durere fa
milia Nistor anunță înce
tarea din viață a preotului

ARSENIE VIRGIL RADU
înmormântarea va avea 

loc azi, 23.06.1999, ora 13, 
la Cimitirul Pomenirea din 
Arad. (3867)

PUBLICITATE

Direcția Sanitară Veterinară a1

județului Hunedoara
ANUNȚ

privind organizarea LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISE în 
vederea CONCESIONĂRII UNOR ACTIVITĂȚI SANITARE 

VETERINARE de interes public național, a unor bunuri 
proprietate publică a statului

Ministerul Agriculturii și Alimentației, Bd. Carol I, nr. 24, 
sector 3, București, prin intermediul Direcției Sanitare 
Veterinare a județului Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 226, 
Deva, jud. Hunedoara, organizează licitație publică deschisă 
în vederea concesionării unor activități sanitare veterinare 
publice de interes național și a unor bunuri publice ale 
statului din cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare, 
conform HG 446/ 1999.

Caietele de sarcini și instrucțiunile, pentru toate 
circumscripțiile sanitare veterinare de asistență din 
subordinea DSV Hunedoara, se pot cumpăra de la sediul 
DSV, unde poate fi studiată și documentația privind 
organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare.

La licitație pot participa toți medicii veterinari, persoane 
fizice sau persoane juridice de drept privat română, care 
posedă atestatul de liberă practică eliberat de către 
Colegiul Medicilor Veterinari și Avizul Special eliberat de 
DSV Hunedoara.

Participanții vor deoune copii după actele de mai sus, 
buletin de identitate, diploma de studii, precum și chitanțele 
care fac dovada achitării caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la DSV Hunedoara în termen de 
20 zile calendaristice de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Aveți probleme 
financiare? ,

Doriți o soluție 
rapidă?

APELAȚI LA SECTOg.UL'PlJBLICITATE 
^-AL'ZIARULUI NOSTRU!

, rate, cu avans O
restul in 12-24-36 de rate prin BRD sau prin sistemul propriu de rate 

(25 % avans si 10 rate ).
Panasonic I Technics • TV , Audio/ Video , Hi-Fi 
SONY - TV , Audio 
PHILIPS - TV , Audio

ORION - TV , ElectrocasnIce

HYUNDAI - TV
CASIO - ceasuri , calculatoare
OSRAM - surse do lumina 
CONNEX - telefonie mobila GSM 
KONTAVILL-accesorii pentru instalații electrice 

Whirlpool ■ mașini de spalat, frigidere, 

cuptoare cu microunde, congelatoare 

mciutinex /TEFAL/Rowenta - electrocasnice mici 
Instalații / componente pentru recepție prin satelit

Deva - Str. A.lancu, Bl.H1 ,parter, Tel. 216196 
Hunedoara • Bd. Dacia, Bl. 2B (cofetăria Magnolia), Tel. 719999

Primăria orașului Calau 
organizează in data de 29.06.1999 

TÂRG DE ANIMALE Șl 
MĂRFURI

pe amplasamentul tradițional din 
Streisingiorgiu - Braniște

SC COMLEMN SA DEVA
vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ TEREN În 

suprafață de 1.100 mp.și 5.080 mp situat În Deva, 
str. Apuseni, nr. 1. Licitația va avea loc în data de 5 
iulie 1999 ora 10,00 la sediul SC Comlemn, B-dul 
Decebal, Bl. 0 parter. Relații suplimentare la sediul 
societății sau la telefon 226062.

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR DISPONIBILIZATE 
CARE ȘI-AU ÎNFIINȚAT ACTIVITĂȚI PRIVATE! 

SERVICII GRATUITE!
CAMA STAR COMPANY SRL, ÎN CADRUL 
“PROGRAMULUI DE REDISTRIBUIRE A 

FORȚEI DE MUNCĂ”, OFERĂ ASISTENȚĂ 
ȘI CONSULTANȚĂ TEHNICĂ GRATUITĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII.
VĂ AȘTEPTĂM LA SEDIUL NOSTRU DIN 

DEVA, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 2 
(CLĂDIREA FUNDAȚIEI PENTRU TINE
RET), SAU PUTEȚI OBȚINE INFORMAȚII 
LA TELEFON 230717, ZILNIC ÎNTRE 
ORELE 10,00 -16,00.

SC Energoconstrucția SA București 
Sucursala Energoconstrucția Deva 
cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr. 1, 

telefoane: 213220 sau 213221 
organizează

LICITAȚIE
pentru vânzarea, în zilele de 21 și 

28.06.1999 și 5.07.1999, a utilajelor și 
mijloacelor fixe amortizate complet. Lista 

acestor mijloace fixe și alte informații 
privind licitația se pot obține la sediul 

Sucursalei - Serviciul Mecanizare.

MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI FINISAJE

* PAL melaminat 
*PFL melaminat 
+Lambriuri
* Parchet laminat 
+ Blaturi bucătării
* Bandă cant 
+PAL simplu 
*PFLdur
* Placaje

Cluj Napoca
Str. Cantonului 30 - Tel./ Fax: (064) 416475
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( MIME RECOMPENSATE
Activitățile pe care cei mai tineri deveni le 

desfășoară la Palatul Copiilor Deva au menirea 
de a le forma deprinderi, de a-i ajuta să afle 
lucruri noi, altele decât la școală, de a le facilita 
petrecerea timpului în mod plăcut și util. Dar 
aceste activități le-au adus și alte satisfacții în 
diverse concursuri sau participări la festivaluri 
sau manifestări artistice, unele chiar 
internaționale.

Un cerc care în acest an a obținut foarte 
multe și mai ales valoroase premii este cel 
condus de dl Mircea Sasu. Anul trecut la 
Festivalul foto-cinecluburilor de la Târgu Mureș 
premiile n-au avut o prea mare strălucire din 
cauză că fotografiile prezentate au fost 
xerocopiate (procedeul costă incomparabil mai 
puțin decât o fotografie obișnuită, făcută la 
dimensiunile standard impuse de concurs). Dar 
din fotografiile expuse la Târgu Mureș au fost 
selecționate 19 lucrări pentru Salonul 
internațional 1999 de la Cîmpulung Moldovenesc. 
Aici au fost admise în concurs 11 și premiate cu 
locurile I, II și premii speciale 4 lucrări. Surpriza a 
constituit-o însă o a cincea fotografie - 
“Postprocesare la pâine" - care a primit medalia

A

Postprocesare la pâine de Victoria Plitea

de aur a Asociației Artiștilor Fotografi din 
România. Autoarea fotografiei este Victoria Plitea 
care activează la foto-cineclub de 2 ani și este 
elevă a Colegiului Național "Decebal" Deva. 
Palmaresul participării în competiția cu copii din 
țările învecinate însumează 9 premii și există 
perspective ca la salonul internațional de 
fotografie din Cehia membrii cercului să obțină și 
alte locuri fruntașe pentru calitatea și 
originalitatea lucrărilor lor.

O altă surpriză a constituit-o faptul că s-a 
organizat un concurs “blitz", în care copiii au fost 
puși să fotografieze singuri și să realizeze 
artisticul fotografiei din vizor, fără posibile ajustări 
ulterioare în laborator. Este lucrul cel mai greu de 
realizat și tocmai de aceea juriul a fost 
impresionat de ceea ce au realizat copiii din 
Deva, lucrările lor surprinzând lucrurile din 
unghiuri inedite “în adâncime” (la unele se disting 
mai multe planuri), altele fiind veritabile 
“compoziții", dacă se poate spune astfel.

Dacă vor fi fonduri, există intenția de a se 
organiza o expoziție foto la care să fie invitat dl 
Cătălin Emilescu, președintele Asociației Artiștilor 
Fotografi din România. Ar fi un alt stimulent 
pentru membrii cercului, care fac aceste activități 
nu numai ca pe un hobby, dar și pentru a avea 
mai târziu o meserie, cum s-a întâmplat cu unii 
care au trecut pe aici și cum mărturiseau 
Andreea Dig și Teodora Botici. Ele sunt colege de 
bancă la Școala Generală Nr.1 Deva și colege de 
club de un an. Și tot colege de premii III la 
Cîmpulung Moldovenesc, doar că Andreea l-a 
obținut pentru peisaj iar Teodora la etnografie.

în momentul documentării se pregătea 
plecarea la tabăra de instruire Cluj - pe Muntele 
Băișorii - care e și o avanpremieră pentru 
Festivalul foto-cinecluburilor de la Tg. Mureș. Aici 
vor prezenta filmele tv “Săpunul” și “O zi de 
Paști", eseuri de care se leagă speranța altor 
premii.

Palatul Copiilor Deva a dobândit și alte premii. 
La Festivalul internațional de creație literară și 
plastică de la Alba lulia membrii cercurilor 
coordonate de Eva Suto și Eva Paralescu au 
obținut premii și mențiuni, iar de la cel de pictură 
"N.Tonitza" din Bîrlad, Flavius Circo a primit (prin 
poștă) premiul I. Și la Cupa Bucovinei de la 
Cîmpulung Moldovenesc echipele de 
radiogoniometrie a fetelor și a băieților cât și 
echipajul județean s-au clasat pe locul secund. 
Aceste premii, recunoașteri ale calității 
activităților din cercuri, sunt stimulente morale și 
materiale pentru premiați.

Viorica ROMAN

Comerțul este 
afectat...
(Urmare din pag. 1)
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(irâul si piața
(Urmare din pag. 1)

SC PUBLIROM Group SRL
____________ ANGAJEAZĂ:
|1. Director județ I
Cerințe:

Oferă:

- Studii superioare
- Mașină personală
- Vărsta maximă 40 ani
- Abilități comunlcațlonale
- Fără alt loc de muncă
- Salariu fix 100 USD
- Comision personal
- Comision structură
- Carte de muncă

2. Agențl de publicitate] 
Cerințe: - Studii medii sau superioare

- Vârsta maximă 40 ani
- Abilități comunlcațlonale
- Salariu fix SO USD
- Comision contracte
- Posibilități de promovare 

un curriculum vitae la fax 057-,
ARAD, Hotel PARC, cam. 302 A.

Oferă:

Trimiteți •211011

EVENIMENTE SPECIALE 
OCAZIONATE l)E ECLIPSA ‘00

Autoritatea Națională pentru Turism, prin Oficiul de promovare 
a turismului, va organiza în preajma și în timpul Eclipsei totale de 
soare din 11 august o amplă manifestare marcată de evenimente 
speciale. Prilejuind sărbătoarea Nașterii unei Noi Lumi, 
evenimentele speciale se vor desfășura în următoarea ordine: 
"Sfârșitul lumii vechi" faza pre-eclipsă (9-10 august) - activități care 
să creeze tensiune și mister; "Nașterea" ziua eclipsei (11 august) - 
evenimentele de maximă importanță; “Sărbătorile Lumii Noi" faza 
post-eclipsă (12-15 august) - evenimente prin care, timp de 3 zile 
și 3 nopți, se sărbătorește începutul unei Lumi Noi, se arată într-un 
comunicaMej>res<L^C^lNDA)^^^^^^^^^^^^^^^^^

\,N CUVÂNTUL
Ziar editat de 

CASA DE PRESĂ 
Șl EDITURĂ 

CUVÂNTUL LIBER -
DEVA

Societate pe acțiuni cu capital privat, 
înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, 

cu nr. J20/618/1991.
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

produse: ceasuri, mărgele, cercei, clame etc. 
Pentru moment, este foarte căutată 
îmbrăcămintea de sezon, pe care o avem la 
prețuri foarte convenabile”, mărturisea dna 
Dorina Voicu.

Ca peste tot, și la Simeria magazinele bogat 
aprovizionate își așteaptă clienții. Dar ei apar mai 
cu seamă în zilele de salarii sau în preajma 
vreunei sărbători. Ioana Popa era de părere că 
"rareori reușesc să-mi cumpăr articole de 
îmbrăcăminte de ultimă oră în materie de modă, 
încă mai purtăm haine cumpărate cu câțiva ani în 
urmă, căci salariile sunt de mizerie, și în primul 
rând ne gândim la mâncare și la cheltuielile 
curente”. “Când ajungem la o vârstă mai înaintată 
apar o serie de boli, la care tratamentele sunt 
indispensabile. Medicamentele sunt scumpe, 
mâncarea la fel, iar pensiile extrem de mici", 
spunea Nicolae Ivan. Toți interlocutorii noștri s- 
au plâns de salariile și pensiile prea mici, 
neîndestulătoare și de puterea scăzută de 
cumpărare. Din cauză că întreprinderi ca 
Marmosim sau CFR au redus personalul, că 
fiecare sat își are buticurile sale, iar transportul 
la oraș costă destul de mult, comerțul din Simeria 
resimte din plin efectele tranziției.

----------- 1

<S-a deschis! 
i ștrandul
| comparativ
| anteriori,

Cu o mică întârziere 
cu anii 
întârziere

■ datorată condițiilor 
{meteorologice nefa
vorabile, ștrandul de 
I lângă Sala Sporturilor din 
| Deva și-a deschis în 
| sfârșit porțile. Prețul unui
■ bilet de intrare este de 
! 8000 de lei pentru adulți și 
1 3000 de lei pentru copii. 
I(A.N.)
I_________________________

Jertfă pe altarul 
birurilor către stat

(Urmare din pag. 1)

de lucru prea redus etc. Dar 
dincolo de explicații rămâne 
coada ca un simbol al 
batjocurii față de noi toți, 
față de români. Dacă ar fi 
fost România măcar pe 
aproape de suratele ei 
europene probabil că s-ar fi 
găsit o soluție elegantă cum 
ar fi taxarea la domiciliu, yi 
în acest caz justificări ca 
aceea că personalul nu ar fi 
putut face asta sunt doar 
niște simple bâlbâieli 
iresponsabile. Ba da - 
spunem noi - ar fi putut să 
facă asta, sau măcar ar fi 
putut ajunge la o înțelegere 
cu Poșta Română pentru ca 
ea să se ocupe și de 
colectarea taxelor, dacă tot 
era așa de mare graba. Dar 
românii pot îndura orice, 
pot sta la cozi și pot chiar 
muri stând la cozi fiindcă 
oricum ei nu se pot compara 
cu vecinii lor europeni mult 
mai evoluați.

*

ansamblul economiei mondiale a ajuns 
să intre în disgrația guvernanților. 
Rezultatul incapacității de a realiza care 
sunt obiectivele de perspectivă și 
punctele tari ale agriculturii românești în 
cadrul economiei europene și mondiale 
se poate ușor constata pornind de la 
starea actuală a producției de cereale și 
a altor culturi ce se estimează a se obține 
în 1999.

Dincolo de faptul că nu acoperă 
cheltuielile făcute pentru înființarea 
culturilor, inclusiv pentru recoltarea 
acestora, se pune problema că prețurile 
oferite la orz și grâu sunt departe de a 
mai permite reluarea producției în 
toamna acestui an pentru recolta anului 
2000.

Ținând seama de gravele neajunsuri 
manifestate în privința susținerii 
producției agricole autohtone, este de 
așteptat ca actuala putere să adopte 
măsuri practice și urgente pentru a tinde 
spre performanță și profit, condiții fără 
de care nu vom putea intra în competiția 
europeană și mondială, neputând emite 
nici pretenții să fim primiți în structurile 
euroatlantice dacă nu ne încadrăm în 
parametrii economici impuși de aceste 
organisme.
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Alții mai 
ales doar cu 
intervenția 

medicilor

Și, iată că inevitabilul 
s-a întâmplat. Un om, un 
bătrân de 75 de ani 
suferind de inimă, a făcut 
un stop cardiac în timp ce 
stătea la coadă pentru a- 
și plăti taxele. Nu s-a 
întâmplat la Deva ci în 
capitala țării, la București. 
L-a ucis căldura, 
înghesuiala și probabil 
supărarea, 
norocoși s-au 
leșinul, 
promptă a
salvându-i. Așadar am 
ajuns să ne dăm viața 
odată cu banii, la fel 
întâmplându-se și dacă am 
fi fost atacați în miez de 
noapte de cine știe ce 
nebun. Birurile, tot mai 
multe și tot mai mari, au 
ajuns să ucidă la propriu. 
Acel bătrân este prima 
victimă umană, prima 
jertfă pe altarul birurilor 
către stat. Oare vor mai 
urma și alții? Dar rândul 
nostru când va veni?

Privatizarea schimbă
pârul, dar năravul

(Urmare din pag. 1)

era de așteptat, privatizarea n-a făcut să curgă lapte și 
miere în firmă. Anul trecut s-a încheiat cu o pierdere de 
80 de milioane de lei și nici în acest an firma nu se simte 
prea bine. Pierderile majore sunt aduse, conform 
declarațiilor interlocutorului, de atelierul mecanic. Cei 
15 angajați ai “Agromec” sunt antrenați într-un ultim 
efort investițional menit a salva de la faliment societatea. 
Este vorba de deschiderea unei stații de combustibil auto 
care, conform celor declarate de dl Tabacu, ar putea aduce 
un aport financiar semnificativ care să arunce firma spre 
profit. Costul lucrărilor agricole este prohibitiv pentru 
mulți dintre deținătorii de teren așa că sumele adunate din 
această activitate se păstrează la cote insuficiente. Pe 
lângă acest lucru, chiar plătite cu bani frumoși, sunt 
păreri în comună că, cedând unor mai vechi habitudini, 
prestatorii de servicii agricole își lasă beneficiarii să 
aștepte mai mult decât trebuie, iar calitatea lucrărilor 
lasă de multe ori de dorit. Privatizarea sărăciei nu a atras 
după ea, după cum se vede, schimbarea, lucrurile mergând 
și pe mai departe pe vechile canoane. Un paradox al 
tranziției românești, prin care moduri de lucru “ă la 
I.A.S.” se fac în paguba celor care le practică.

r

/7*x|cr"fniC3s.a.| Chimica SA 
praștie I Orăștie

Consiliul de Administrație al SC Chimica SA 
Orăștie convoacă în data de 10.07.1999, ora 
1O.OO, Ia sediul societății din Orăștie, strada 
Codrului, nr. 24, Adunarea Generală a 
Acționarilor Extraordinară cu următoarea ordine 
de zi:

- Aprobarea programului de restructurare a 
societății;

- Aprobarea modificării art. 24, alin. „n" din 
statutul societății, cu privire la contractarea de 
împrumuturi bancare;

- Aprobarea liniei de credit de 2,8 miliarde lei;
- Aprobarea majorării capitalului social al 

societății;
- Diverse.
în cazul când nu se întrunesc 3/4 din capitalul 

social, ședința se reprogramează pentru a doua 
zi, 11.07.1999, ora 1O.OO, Ia sediul societății.

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefon 054/241250, interior 140 sau 136.
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