
.„întâlnirea moților cu istoria" —Dupăpiatră 1999
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..Felicit este poporul care 
are morminte in fața cărora să 
se poată inchina "

Vasil» GOLD/S

Locul numit Dupăpiatră continui si 
fascineze mereu, atrăgând an de an. 
in prima duminici a lunii iulie, mii de 

moți ueniți din satele zirdndene, cărora li 
se adaugi mulțimea de oaspeți dornici să 
cunoască un moment epocal de istorie 
românească. Anul acesta au tenii români 
din Basarabia, din America, dar și 
francezi cu care cei de la Dupăpiatră sunt 
infrdțiți.

Dupăpiatră este un loc istoric, unul din 
nenumăratele pe care istoria naționala le 
consemnează la loc de cinste. Aici, la 19 

mai 1849, grupuri din oastea lui Hatoăny, 
aflată in misiune de pedepsire, se 
retrăgeau după înfrângerea in fața moților 
conduși de Avram Iancu. Aproape 400 
dintre ei au pătruns in defileul de la 
Dupăpiatră unde au suferit o amari 
deziluzie și o nouâ infrăngere din partea 
moților, pământul lor rămânând necucerit. 
Această măndrie a moților a fost 
comemorată și la 4 iulie anul acesta. 
Mândria se păstrează in sufletele 
oamenilor mereu întreținută de 
,,prezența” lui Avram Iancu, crăișorul, 
mentorul spiritual al moților, dar și de 
realități contemporane care fac trimitere 
Ia vigilență, la grijă neabătută pentru 
apărarea gliei străbune.

(Relatări In pag. a V-a)
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ACORDA DOBÂNZI 
ATRACTIVE IA DEPOZITELE 
IN LEI PERSOANELOR FIZICE!

x la 30 de zile - 
65% /an 

prin capitalizare - 88%/an 
x la 90 de zile - 

67% /an 
jjrin capitalizare - 86%/an^

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVAA

»- Mișule, m-am săturat! 
Alege: ori eu, ori berea?

- Am ales, dragă. Dar 
câtă bere?

Județul
Hunedoara LIBER
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Congresul 
Martorilor 
lui lehova

în cadrul unei serii de 11 
congrese zonale susținute în 
România de către Martorii lui 
lehova, în perioada 9-11 iulie a.c. 
unul dintre acestea va avea loc la 
stadionul "Corvinul"din Hunedoara.

Programul amplei manifestări 
va debuta vineri (9 iulie), la ora 
11,30, cu o cuvântare-cheie, urmată 
de simpozionul "Găsiți plăcere în 
citirea Cuvântului lui Dumnezeu'. 
Sâmbătă, de la aceeași oră, se va 
desfășura ceremonia de botez și 
ordinare iarln ultima zi participanții 
din mai multe județe vor asista la o 
dramă biblică în costume de epocă 
și apoi la cuvântarea principală a 
congresului: "Așa cum s-a profețit, 
toate lucrurile vor fi noi" (ora 13,50).

In dialog permanent cu 
producătorii agricoli

- La „Ziua verde a 
cartofului”, manifestare 
care la actuala ediție a avut 
loc în județul Hunedoara, au 
participat, cum am 
consemnat, și numeroși 
specialiști de la unele oficii 
județene de consultanță 
agricolă. V-aș ruga să ne 
spuneți ce semnificație 
atribuiți unor astfel de 
acțiuni.

- într-adevăr trebuie să 
remarc faptul că noi, cei care 
lucrăm în cadrul ANCA, avem 
menirea să fim într-un permanent 
dialog cu producătorii agricoli, să 
facilităm o legătură temeinică 
între știință, respectiv între 
cercetarea agricolă și practica 
productivă, astfel încât să 
generalizăm rezultatele bune. în 
programul nostru avem înscrise 
o serie de acțiuni legate de 
tehnologiile specifice aplicate la 
culturile agricole, de creșterea 
animalelor, servicii în agricultură, 
aprovizionare și până la 
valorificarea producției agricole.

Aici, la Hunedoara, am venit 
de la o acțiune similară cu „Ziua 
verde a cartofului”, care s-a 
desfășurat în județul Argeș, unde

, -..... - .

Convorbire cu dl dr.
Mihail Mihalache, 

director al Agenției 
Naționale de 

Consultanță Agricolă

au luat parte fermieri cultivatori 
de cartofi din mai multe județe.

- Ce doriți să transmiteți 
pentru producătorii 
agricoli?

- Din cele constatate de 
către noi și de specialiștii din 
rețeaua ce o avem s-a desprins 
faptul că uneori, sub un ambalaj 
atrăgător, se ascund produse 
false, fie că este vorba despre 
pesticide sau despre semințe, 
ceea ce în multe cazuri poate 
duce la compromiterea producției 
agricole, lată de ce îi sfătuim pe 
toți producătorii agricoli să fie cu 
ochii în patru când fac o 

investiție, să cumpere numai 
produse autorizate și 
garantate, aici putându-se 
oricând descurca prin ajutorul 
dat de către specialiștii noștri 
de la oficiile de consultanță, 
care sunt permanent în dialog 
cu cei ce le cer sfatul.

De menționat că toate 
consultațiile se acordă gratuit. 
Important de subliniat este că 
oamenii au căpătat încredere 
în specialiștii noștri și îi caută 
atunci când trebuie să ia o 
decizie bună. în același timp 
formatorii au menirea să ducă 
informația până la 
producătorul agricol. Acest 
lucru îl realizăm - pe baza unui 
program concret de lucru - și 
prin unele publicații de 
specialitate.

- Puteți detalia acest 
capitol?

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

A fi șef de stat 
la pensie

Ca să folosim o zicală 
din popor, „Țara arde 
și baba se piaptănă”. Când 

cea mai mare parte a 
populației o duce din zi în zi 
mai rău, când inflația 
crește, cursul leu/dolar tot 
urcă, iar prețurile au turbat 
de-a binelea, când băncile 
țin lumea sub tensiune, 
producția industrială scade 
continuu, iar calamitățile 
naturale fac mii de săraci 
mai săraci, onor Guvernul 
Radu Vasile duce grija 
foștilor șefi de stat ai 
României ca nu cumva să 
moară de foame și de 
singurătate în vreun amărât 
de apartament.

Drept urmare, în ședința 
extraordinară a Executi
vului, din 29 iunie a.c., între 
altele a figurat și un proiect 
de lege pentru acordarea 
unor drepturi speciale până 

la sfârștiul vieții foștilor șefi 
ai statului român. Printre 
aceste drepturi figurează o 
remunerație anuală egală

cu a președintelui țării aflat 
în exercițiu, o reședință, o 
mașină și un corp de pază, 
toate asigurate din fondurile 
statului. Ideea unui 
asemenea proiect fusese 
lansată de președintele Emil 
Constantinescu încă la 
începutul mandatului său la 
Cotroceni, motivându-o cu 
grija frățească pentru 
predecesorul său, Ion 
Iliescu, însă acesta n-a fost 
încântat la acea vreme. 
Acum, șeful statului a pus- 
o din nou pe tapet, supușii 

de la Guvern i-au ascultat 
ruga și așa s-a născut un 
proiect de lege, care-l va 
scăpa de griji pe Emil 
Constantinescu după ce va 
fi predat postul. Pentru că 
încă unul la Cotroceni nu 
mai prinde. De data asta s- 
a arătat satisfăcut și Ion 
Iliescu, deși crede că 
avantajul material poate fi 
mai mic decât al 
președintelui în exercițiu. 
Beneficiar ar mai fi doar ex- 
regele Mihai I.

N-ar fi nimic de 
comentat decât faptul că 
nu dă deloc bine la ima
gine acestui Guvern graba 
cu care gândește o lege de 
protecție a șefilor de stat - 
pensionari într-o vreme 
când atâția pensionari mor

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Marșănd pe ideea națională,

P.N.R încearcă să se 
impună în Transilvania

Conferința zonală pe 
problemele Transilvaniei, 
desfășurată la sfârșitul 
săptămânii trecute la Cluj- 
Napoca și organizată de către 
Partidul Național Român, a 
avut drept principal scop 
aducerea în discuție a 
problemelor actuale ale 
Transilvaniei în contextul 
apariției unor elemente noi - 
atât interne cât și externe - care 
pot conduce la o diversificare a 
abordărilor tradiționale. A fost 
prezentă la Cluj-Napoca echipa

de conducere a partidului, în 
frunte cu președintele Viorel 
Cataramă și vicepreședintele 
Virgil Măgureanu, dar au fost 
prezente de asemenea și 
importante delegații ale PNR din 
județele transilvane. In cuvântul 
său dl. Virgil Măgureanu a 
acceptat că există unele 
dramatizări în luările de poziții 
referitoare la acest subiect, dar 
a recunoscut că la începutul 
anilor ’90 exista un scenariu de 
dezmembrare a României 
pornind de la neînțelegerile

etnice. Marea problemă este 
însă aceea că, nici acum după 
atâția ani, nu se cunoaște 
adevărata stare de spirit a 
etnicilor maghiari, fapt care 
conduce la anumite fapte și 
concluzii deplasate.

Mai mulți vorbitori, 
majoritatea personalități ale 
lumii universitare clujene, au 
ținut să atragă atenția asupra

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 8)

DEPOZITE ÎN LEI PE TERMEN DE
\ 41/ 2 LUNI -cu o DOBÂNDĂ FIXĂ de 78% pe an, 

4 LUNI-cu o DOBÂNDĂ FIXĂ de 80% pe an

^BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILORk 
| SUCURSALA DEVA |

B-dul Decebal, bl. 8
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Program de lucru cu clienții: 
luni-vineri: 8-18 • Sâmbătă: 8-12

'H.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *



- t ^Sport 6 IULIE 1999Cuvântul liber.. .....  - ---- ■ ........

Ce mică a fost vacanța mare a fotbaliștilor
r~ ' X

Corvinul în 
cantonament 

la Geoagiu Bâi
Ce mică a fost vacanța mare a fotba

liștilor noștri în această vară! Deși s-a 
scurs puțin timp de la încheierea campio
natului '98-'99 și a meciurilor de baraj 
pentru promovarea în diviziile A și B, toate 
formațiie din fotbalul divizionar și-au re
luat obișnuitele pregătiri și meciuri de 
verificare în pragul începerii noii competiții 
fotbalistice '99-2000.

Cum era și normal, printre primele 
echipe hunedorene ce au luat startul pre
gătirilor se numără și Corvinul. După un 
scurt repaus pe litoral, lotul de jucători s-a 
reunit la bază și vineri a “urcat” la Geoagiu 
Băi, unde va urma un program riguros 
întocmit și aplicat de noul antrenor prin
cipal, Victor Roșea, ajutat de Florea Văetuș 
și Dubinciuc, până în ziua de 10 iulie, 
când va reveni la Hunedoara. Până acum, 
nu s-au înregistrat noi veniți la Corvinul. 
Cu o singură excepție, Păcurariu - ce și-a 
încercat norocul la FC Argeș, întregul lot a 
răspuns prezent la apelul conducerii clu
bului. întrucât se află la sfârșit de contract, 
Costăchescu și Chezan se îndreaptă, se 
pare, spre Certej.

După câte ne relata noul președinte 
executiv al Corvinului, Vaier lacob, reve
nirea antrenorului Victor Roșea creează o 
atmosferă propice atacării unui obiectiv 
stimulativ, de clasare a echipei între pri
mele șase locuri din clasament, și forma
rea unei echipe cu adevărat competitive 
pentru a ataca cu sorți de izbândă mult 
așteptata promovare. Pe banca de re
zerve se află câțiva tineri din propria pepi
nieră hunedoreană - Muth, Stârc, Ocnean, 
Pascal, Apostu - ce se anunță o mare 
speranță, dintre care unii vor fi promovați 
în prima echipă. Victor Roșea are în ve
dere și întărirea lotului, dar un accent 
deosebit pune pe pregătirea și omoge
nizarea formației, valorificarea cuplului de 
înaintași Mitrică-Șandor, despre care spe
răm vom auzi multe lucruri frumoase.

S. CERBU
X_____________________________ _____/

Primul ioc de verificare

Cetate Deva -
ASA Aurul Brad 2-2

Se grăbesc la pregătiri și colegele din seria 
a IV-a din Divizia C, Cetate Deva și ASA Aurul 
Brad. Sâmbătă, cele două cunoscute formații s- 
au întâlnit, ca în fiecare pauză competițională, 
într-o partidă de verificare, de pregătire în ve
derea evoluției lor în campionatul 1999 - 2000. 
Gazdele, trecând peste șocul retrogradării, cu o 
nouă conducere tehnică - Ionel Stanca, antrenor 
principal și Iosif Molnar, secund - au prezentat 
un lot cu foarte mulți juniori pe banca de re
zerve, unii dintre ei foști elevi ai antrenorului 
Stanca, ce își propune să promoveze cu curaj 
pe cei care își merită locul în echipă. De remarcat 
că I. Stanca a apelat la tripleta din Orăștie - 
Lucian Chira, Eșanu și Szidorak, precum și la 
Voinea, Dan Gabriel. în același timp, talentatul 
Elek Szemely, elevul preferat al antrenorului, se 
pregătește cu sârguință pentru revenirea în 
atacul devean. “Aștept cu nerăbdare să revină 
la echipă și Bordean, Popa și Chiliman, plecați în 
probe. Atunci, putem forma o ECHIPĂ” - se 
destăinuia gazetarilor antrenorul devean. De 
partea cealaltă, antrenorul principal, Virgil Stoica, 
și secundul său-au prezentat o echipă mulțumită 
că și-a atins obiectivul supraviețuirii în Divizia C, 
au gândul ca în noul campionat să se claseze 
pe un loc cât mai onorabil.

Deși veniți după o pauză, după doar câteva 
zile de pregătire, fotbaliștii care au intrat pe 
teren, în ciuda unei călduri mari, au alergat mult 
cu folos, desfășurând un joc rapid, cu faze 
frumoase la ambele porți. în prima repriză, deși 
gazdele au presat deseori, elevii lui Virgil Stoica 
au jucat mai legat, fiind superiori la mijlocul 
terenului. După câteva faze frumoase la am
bele porți, în min. 27, înaintarea deveană 
creează o acțiune de atac ca la carte și balonul 
centrat de pe stânga în colțul careului mic este 
reluat cu capul de Wili Szidorak în plasă. Zece 
minute mai târziu, Frandeș de la Aurul aduce 
egalarea șutând de la 16 m în plasa porții.

La reluare, în min. 51 Păuna aduce în avan
taj pe Cetate, dar în min. 75, Marcel Lupea 
stabilește scorul final 2-2, după un meci plăcut, 
relevant pentru antrenorii acestor formații.

CETATE a început în formația: Cibotariu, 
Tănasă, Voinea, Dobrescu, Răducănescu, 
Gigi Ștefan, Luca, Naniu, Lucian Chira, Eșanu, 
Szidorak.

AURUL: Păduraru, Gomoi, Stoica, Filipaș, 
Tofănescu, Aslău, Neagu, Văcaru, Frandeș, 
Lazăr, Vereș.

în repriza a ll-a au fost folosiți toți jucătorii 
din cele 2 loturi.

Sabin CERBU
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Minerul Certei, la 
același obiectiv, 

mizează pe vechea 
sardă

Evoluțiile și rezultatele bune din cam
pionatul recent încheiat, atmosfera ex
celentă din cadrul clubului și al lotului au 
făcut ca luni, 28 iunie a..c, la reluarea 
pregătirilor la Minerul Certej să se pre
zinte în mare aceeași gardă care a în
cheiat sezonul. Conducerea clubului este 
asigurată în continuare de Daniel Andro- 
nache și Dorin Nicșa, iar conducerea 
tehnică a rămas tot în sarcina merituosu
lui antrenor loan Petcu care va fi ajutat din 
acest sezon ca secund și de Romicâ Ga
bor. Din lotul de jucători a plecat doar 
rezerva de portar Tiliban, mijlocașul la 
închidere Drăgoi și mijlocașul ofensiv 
(rezervă) Kallo și sunt așteptați să vină 2- 
3 jucători noi de la Corvinul. Deocamdată 
la primul antrenament au răspuns prezent 
următorii: Dobre, Vezetu - portari, Far- 
tușnic, Țibichi, Răducănescu, Filip, 
Bozga, Dragnea, Polvrea, Hanganu, Banc, 
Bolfoși, Scurtu, Ocolișan, Tăgârță și 
Rădos - jucători de câmp.

Programul echipei a început cu vizita 
medicală, a continuat cu antrenamente 
ușoare de readaptare la efort la stadionul 
propriu din Certej, iar de duminică, 4 
iulie, echipa a plecat într-un cantonament 
de opt zile la Herculane. După finalizarea 
stagiului de pregătire centralizată, în care 
se va pune accent pe acumulările fizice, 
echipa va începe un program de jocuri 
amicale de verificare având drept adver
sari echipe din eșaloanele B, C și D (între 
care Corvinul, Aurul Brad etc).

Și chiar dacă componența seriei s-a 
schimbat radical - Minerul Certej fiind 
cotată de specialiști și adversari ca una 
dintre favoritele la promovare - Daniel 
Andronache - președintele secției de fot
bal - ne-a declarat că obiectivul echipei a 
rămas același - tradițional - și anume 
clasarea pe unul din locurile 1-5 ale cla
samentului.

Ciprian MAR/NUT
X__________________ _ ___________
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Finala fazei județene a Cupei

VICTORIA DOBRA ■ 
PARÂNGUL LONEA 0-1

Opunând două dintre echipele care la fi
nele acestui sezon au reușit promovarea într-o 
divizie superioară, faza județeană a finalei 
Cupei României, desfășurată pe stadionul din 
Simeria, și-a onorat statutul, oferind un frumos 
spectacol sportiv. Tribunele stadionului sime- 
rian au fost pline ochi, jocul în sine a fost unul 
disputat, deschis oricărui rezultat cu răsturnări 
de situație și ratări incredibile.

Deși ne așteptam ca jocul să fie controlat 
cu autoritate de echipa Parângul, favorită prin 
prisma tradiției și a diviziei superioare în care 
evolua, în teren lucrurile au stat cu totul altfel. 
Motivați de posibilitatea obținerii în premieră a 
unei performanțe, jucătorii din Dobra au fost cei 
care au avut mai mult inițiativa. După un prim 
sfert de oră de tatonare în care am consemnat 
șuturile lui Ciobanu (min. 7) și Zalomir (min. 11), 
respectiv replica lui Daj (min. 15), jucătorii 
Victoriei au pus stăpânire pe joc. în minutul 24, 
Zalomir face o cursă de 30- 40 metri, “pierde pe 
drum" doi apărători, dar trage în Ghițan. în 
minutul 32, Stancu centrează periculos, dar 
Costa ratează de puțin lovitura de cap. în mi
nutul 35, Ghițan boxează neinspirat, Costa 
recuperează în careu, e faultat clar de portarul 
minerilor și penalty ratat din păcate de Sas care 
a trimis în bară.

în repriza secundă, ambele echipe au cău
tat golul, acțiunile alternând rapid la cele două 
porți. Mai experimentați și mai bine pregătiți fizic, 
minerii care au mizat mai mult pe arma contra- 
atactului au reușit să înscrie. în min. 61, un 
rapid contraatac derulat pe traseul Lupa - 
Apetrei surprinde apărarea greoaie a Victoriei 
și Apetrei - cel mai bun jucător de pe teren - 
înscrie cu un șut plasat la colțul lung: 0-1. După 
gol, jucătorii din Dobra s-au năpustit în atac 
asediind careul minerilor, dar Zalomir (min. 62 și 
77), Vișan (min. 65), Costa (76), Sas (77 și 91) 
nu reușesc din poziții foarte bune să marcheze 
doritul gol al egalării.

Bun arbitrajul brigăzii F. Danciu la centru, V. 
Hrițac și L. Capră - asistenți.

VICTORIA: Mărginean - Bumbaru, Simion, 
Lascu, Cuș - Stancu, Ciobanu (66 M. Mero- 
niuc), Sas - Costa (81 Oparlescu), Vișan, 
Zalomir.

PARÂNGUL: Ghițan - Kallo, Gherase, Nă- 
creală, Nicoară (33 Frunză) - Constantin, Daj, 
Movilă (52 Lupa), Simeanu - Apetrei, Candud.

La finalul partidei a fost organizată o festi
vitate de premiere, prof. Mircea Sârbu - preșe
dintele A.j.F., acordând învingătorilor Cupa, iar 
învinșilor diploma de merituoși finaliști.

C. MARINUȚ

în Cupa UEFA Intertoto

Ceahlăul P.N. - N.K. 
Jedinstvo Bihac 2-1 

înaintea acestei partide, con
ducerea clubului, antrenorul principal 
Viorel Hizo manifestau prudență, 
afirmând câ echipa bosniacă, fără 
să aibă un palmares bogat, a acti
vat multi ani în eșalonul secund, 
fiind greu de trecut pe teren propriu, 
unde beneficiază și de un numeros 
grup de susținători fanatici, la me
ciuri cu miză participând în jur de 
10.000 spectatori. De aceea, gaz
dele și-au propus să obțină o victorie 
la Piatra Neamț la o diferență de 
două goluri, fără să primească gol.

Meciul s-a încheiat cu victoria 
Ceahlăului (2-1), jocul fiind tot tim
pul la discreția gazdelor. Oaspeții, 
deși tot timpul s-au mărginit la apă
rare și să "rupă” șirul acțiunilor ofen
sive ale Ceahlăului, au fost cei care 
au deschis scorul în min. 33 prin 
Susmovici. Mihai lonescu a egalat 
în min. 48 și Leo Grozavu a stabilit 
scorul meciului prin transformarea 
unei lovituri de la 11 metri.
' lată declarația după meci a 
antrenorului V. Hizo: "Cred că între 
echipa noastră și cea a oaspeților 
este o diferență destul de mare, 
concluzionată după meciul de azi. 
Din păcate scorul nu reflectă nici pe 
departe ceea ce s-a întâmplat pe 
teren și cred că dacă scorul era 10- 
1 pentru noi, nu putea să surprindă 
pe nimeni. Am întâlnit o echipă ob
strucționistă, care a simulat mereu, 
pentru a întrerupe ritmul nostru de 
joc. Ai noștri au ratat enorm, din 
poziții ideale. Sunt bucuros de vic
torie și cred că șansele de calificare 
sunt intacte. Dacă Ceahlăul se 
califică mai departe, viitorul adversar 
va fi... Juventus Torino."

f--------------------------------------- .

Șanse mari»

pentru echipele 
noastre

Săptămâna trecută, la 
hotelul Intercontinental din 
Geneva, a avut loc tragerea 
la sorți a meciurilor din tururile 
preliminare ale Ligii Campio
nilor și Cupei UEFA. Pentru 
echipele noastre participante 
la aceste prestigioase com
petiții se poate afirma că 
Zeița Fortuna a fost foarte 
darnică, adversarii formațiilor 
românești Rapid, Steaua și 
Dinamo urmând să întâlneas
că echipe din țări în care fot
balul abia în ultimii ani cu
noaște o mai largă dezvol
tare. Așa cum declarau și 
antrenorii celor trei echipe, 
Mircea Lucescu, Cornel Dinu 
și Emeric lenei, echipele ce le 
reprezintă au toate șansele 
să se califice mai departe 
însă nici nu se ignoră posi
bilitățile acestora, existând 
câterva exemple în care bu
turugile mici au răsturnat că
ruțe mari.

Deci, Rapid va întâlni pe 
învingătoarea din partida 
Skonto Riga-Jeunesse 
d’Esch, Steaua pe F.C. Leva- 
dia Maardu din Estonia, iar 
Dinamo pe FC Mondercange 
din Luxemburg.

Alăturat publicăm pro
gramele complete din Liga 

^campionilor și Cupa UEFA.

LIGA CAMPIONILOR
TURUL 1 PRELIMINAR
(14 IULIE - prima manșă,

21 iulie - returul)
FC Sloga Jugomagnat (Macedonia) ■ FC Kapaz (Azerbaidjan) (1) 
Vestmanneyjar (Islanda) - SK Tirana (Albania) (2) 
Partizan Belgrad (Iugoslavia) - Flora Tallinn (Estonia) (3) 
Barry Town (Țara Galilor) - FC La Valletta (Malta) (4) 
Litex Loveci (Bulgaria) - Glentoran Belfast (Irlanda de Nord) (5) 
FC Halca (Finlanda) - HB Torshavn (Faroe) (6) 
Skonto Riga (Letonia) -Jeunesse d'Esch (Luxemburg) (7) 
Sf. Patrick (Irlanda) ■ Zimbru Chisinau (Moldova) (8) 
Jalghiris Vilnius (Lituania) ■ Tsement Erevan (Armenia) (9)

TURUL 2 PRELIMIAR
(28 IULIE - prima manșă, 

4 august - returul) 
Rapid Viena (Austria) ■ învingător 4 
Anorthosis Famagusta (Cipru) - Slovan Bratislava (Slovacia) 
învingător 3 - NK Rijeka (Croația) 
TSKA Moscova (Rusia) - Molde (Norvegia) 
învingător 5 - Widzew Lodz (Polonia) 
învingător 6 ■ Glasgow Rangers (Scoția) 
Dinamo Tbilisi (Georgia) - învingător 8 
Dnepr Mogilev (Belarus) - AIK Soina (Suedia) 
învingător 1 - Brondby (Danemarca) 
RAPID BUCUREȘTI - învingător 7 
Beșiktaș (Turcia) ■ Hapoel Haifa (Israel) 
Dinamo Kiev (Ucraina) - învingător 9 
învingător 2 - MTK Budapesta (Ungaria) 
Maribor Branik (Slovenia) - Genk (Belgia)

CUPA U.E.F.A
TUR PRELIMINAR (12 august-turul,

26 august- returul)
Klaksvik (Faroe)- Grazer AK (Austria) 
NK Gorica (Slovenia)- Inter Cardiff (Țara Galilor) 
Lynaby (Danemarca)- Birkirkara (Malta) 
Anderlecht (Belgia)- Leiftur (Islanda) ' 
Belșina Bobruisk (Belarus)- Omonia Nicosia (Cipru) 
Viking Stavanger (Norvegia)- CE Principat (Andora) 
FC Erevan (Armenia)- Hapoel Tel Aviv (Israel) 
FC Bruges (Belgia)- Tulevik Viljandi (Estonia) 
Vaasa (Finlanda)- Stjohnstone (Scoția) 
Portadown (Irlanda de Nord)- TSKA Sofia (Bulgaria) 
Krivbas Krivoirog (Ucraina)- Shamkir (Azerbaidjan) 
STEAUA BUCUREȘTI - FC Levadia Maardu (Estonia) 
Grasshoper Zurich (Elveția)- Bray Wandereres (Irlanda) 
Metalurg Liepaja (Letonia)- Lech Poznan (Polonia) 
Torpedo Kutaisi (Georgia) - FC Lantana (Estonia) 
Nerchi Baku (Axc.-ncic in) - Steaua R. Belgrad (Iugoslavia) 
Bodo Glimt (N\»ve-"'.G) FC Vaduz (Liechtenstein) 
IFK Goteborg (Suedia)- Cork City (Irlanda) 
KR Reykjavik (Islanda)- Kilmarnock (Scoția) 
Lokomotiv Tbilisi (Georgia) - Linfield (Irlanda de N.) 
Șerif Tiraspol (Moldova)- Sigma Olomouc (Cehia) 
Ujpest (Ungaria) - Vojvodina Novi Sad (Iugoslavia) 
Spartak Trnava (Slovacia)- Vlaznia (Albania) 
Cwmbran Town(Țara Galilor)- Celtic Glasgow (Scoția) 
Apoel Nicosia ( Cipru ) - Levski Sofia (Bulgaria) 
Ferencvaros (Ungaria) - Constructorul Chișinâu (Moldova) 
Șahtior Donețk (Ucraina)- Sileks Kratovo (Macedonia) 
FC Mondercange (Luxemburg)- DINAMO BUCUREȘTI 
Ankaragucu (Turcia )- B36 Torshavn (Faroe) 
Inter Bratislava (Slovacia) - FC Bylis (Albania ) 
FK Riga (Letonia) - Helsingborgs (Suedia)
Vardar Skopje (Macedonia)- Legia Varșovia (Polonia) 
FC Zurich (Elveția)- Sliema Wanderers (Malta) 
Hajduk Split (Croația)- F91 Dudelange (Luxemburg) 
Maccabi Tel Aviv (Israel)- FBK Kaunas (Lituania) 
FC Bate Borisov (Belarus) - Lokomotiv Moscova (Rusia) 
FC Șirak Erevan (Armenia )- HJK Helsinki (Finlanda) 
Olimpija Ljubljana (Slovenia) - FC Kareda ( Lituania )
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“NE STRĂDUIM SĂ 
SUPRAVIEȚUIM***"

>

Cooperativa meșteșugă
rească “Dacia” din orașul Orăș- 
tie (multi o cunosc sub vechea 
denumire de “Viață nouă”, dar 
tânăra generație aproape că 
nici nu știe de existența aces
teia) a încercat de-a lungul 
anilor să-și mențină activitățile 
și să se reorganizeze astfel 
încât să supraviețuiască.

La Cooperativa 
meșteșugărească “Dacia”
“în anul 1994 - spunea dna 

contabil șef Elisabeta Italica - s- 
au transferat birourile într-un 
spațiu propriu, respectiv în com
plexul din strada Nicolae Băl- 
cescu, situat central, unde func
ționează și secțiile de coafură- 
frizcric, croitorie comandă 
pentru bărbați și femei, atelierul 
foto și blănăria. Mai avem secții 
amplasate în oraș, în Micro II și 
pe strada Unirii; este vorba 
despre reparații ochelari, repa
rații radio și tv. Mai avem apoi 
secția de ciorapi, singura care 
produce și care provine din 
vechea secție de confecționat 
coroane. Deși cu personal re
strâns, secția de confecționat 
ciorapi merge destul de bine”.

Notăm că serviciile de igie
nă ca și secțiile de reparații TV 
și de ochelari sunt solicitate, 
având rezultate pozitive. Coo
perativa a încheiat anul 1998 
cu un oarecare profit, adică nu 
s-a lucrat cu pierderi. “Numă
rul de secții le-am păstrat - 
sublinia dna Balica - dar cu 
personal mai restrâns”. La 

blănărie nu încetează activitatea 
nici în sezonul cald. Se fac 
semifabricate din bucăți de 
blană, care apoi se croiesc. Tot 
aici s-au confecționat papuci de 
casă și căciuli. Cele mai afectate 
în această perioadă sunt 
croitoriile, căci populația în cea 
mai mare parte preferă să se 
îmbrace ieftin de la magazinele 

second hand. Pentru ocazii deo
sebite însă, când se cere o ținută 
elegantă, se apelează la serviciile 
de croitorie, unde există posibi
litatea de a-ți comanda unicate, 
pe gustul fiecăruia.

“Mai avem atelierul de re
parații auto - spunea dna con
tabil șef. în unele luni merge 
destul de bine, dar față de ’98 
în acest an a înregistrat slabe 
rezultate”.

Secțiile cooperativei sunt 
prezente cu articolele pe care le 
produc la târgurile organizate 
în diverse localități, încercând 
și reușind să atragă interesul 
cumpărătorilor prin origina
litate și lucru bine făcut.

Interlocutoarea noastră ne 
mai spunea că unitatea a re
nunțat la toate spațiile închi
riate, spre a eficientiza secțiile 
existente. La cele de frizerie- 
coafură s-au investit în ’97 
fonduri pentru a le face mai 
atractive - s-a pus gresie și 
faianță, s-au igienizat, existând 
dorința de a atrage clientela.

Estera SÎNA

Tarifele practicate de 
Rom Telecom s-au majorat, 
de la 1 iulie, cu 19,99%, 
scumpire care se va regăsi 
cu precădere în prețui im
pulsurilor telefonice, în cei 
ai abonamentului tunar, pre
cum și în costurile instalării 
unui post telefonic.

Societatea introduce o 
nouă formulă de tarifare, 
care oferă abonațiior posi
bilitatea de a opta pentru un

Thrifele 
Rcmn&lecom 

s-au 
majorat

anumit tip de abonament 
lunar, în funcție de nece
sitățile de consum. Abonații 
cuplați la centralele digitale 
sau analogice care aprecia
ză că se vor încadra într-un 
consum lunar mai mic de 
cele 100 impulsuri induse în 
abonament pot alege un 
abonament cu 50 de impul
suri gratuite, pentru care 
vor plăti 53.000 iei, față de 
71.000 iei, în căzui 
abonamentului cu 100 im
pulsuri. De asemenea, abo
nații pot opta pentru un 
abonament care nu include 
nici un impuls de con
vorbire și pentru care vor 
plăti34.000iei.

Prețui unui impuls creș
te de ia 400 iei ia 460 iei, iar 
în căzui unui consum lunar 
mai mare de 10.000 de im
pulsuri, costul unui impuls 
va fi de 400iei.

GUVERNUL A REGLEMENTAT
FINANȚAREA 

UNITĂȚILOR SANITARE
Guvernul a aprobat o ho

tărâre privind organizarea și 
finanțarea unităților sanitare din 
subordinea Ministerului Sănă
tății, ceea ce va permite plata 
salariilor în sistem de către Ca
sele de Asigurări de Sănătate. 
Conform hotărârii, finanțarea 
acestor unități se asigură de la 
bugetul de stat, bugetul asi
gurărilor sociale de sănătate, 
fondul special pentru sănătate și 
din alte venituri. Printre unitățile 
sanitare finanțate de la bugetul 
de stat și, după caz, din fondul 
special pentru sănătate, se 
numără direcțiile de sănătate

Uniunea Europeana a devenit principalul partener comercial al României
Uniunea Europeană a devenit, în anul 1999, principalul partener comercial al României, comerțul cu statele 

membre UE crescând de la 2,93 miliarde de euro în anul 1991, la IO,93 miliarde de euro în anul I999,se 
arată în Programul Național de Aderare a României la Uniunea Europeană (PNAR) pentru perioada august 
1998 - iunie 1999, prezentat de Departamentul pentru Integrare Europeană.

Ponderea UE în comerțul exterior românesc a crescut la 60,5% în anul 1998, comparativ cu 54% în anul 
1997. Cu toate acestea, s-a accentuat dezechilibrul dintre volumul exporturilor și cel al importurilor în favoarea 
statelor membre, deficitul balanței comerciale atingând l ,29 miliarde de euro în anul 1998.

Structura pe mărfuri a schimburilor comerciale ale României a cunoscut o modificare substanțială, se arată 
în PNAR. Astfel, la export predomină produse cu grad mediu de prelucrare (textile și îmbrăcăminte -11 %, mașini 
și echipamente -10%), în timp ce importurile sunt, în cea mai marc parte, formate din materii prime, utilaje și 
echipamente necesare proiectelor de retehnologizare și modernizare a industriei românești.

Sfârșitul săptămânii tre
cute a adus pentru locuitorii 
comunei Baia de Criș și îm
prejurimi o manifestare ine
dită. La popasul turistic “Nu 
mă uita" în organizarea Sindi
catului Liber Barza și a SC 
Venera Corn SRL a avut loc o 
demonstrație de box în aer 
liber.

întrecerea pugilistică a reu
nit sportivi de la Constructorul 
Hunedoara, Metalul Hunedoara 

publică, Academia de Științe 
Medicale București, creșele, 
Leprozeria Tichilești, Sanatoriul 
de Boli Profesionale Avrig.

Printre unitățile sanitare 
finanțate integral din venituri 
extrabugetare din sistemul de 
asigurări sociale de sănătate 
se află spitalele, centrele de 
sănătate, cabinetele de asis
tență medicală primară, unită
țile de asistență medicală am
bulatorie de specialitate, sana
toriile de recuperare și balnea
re, precum și serviciile de am
bulanță, inclusiv Stația Centra
lă de Salvare.

uex in

LIUCR
și Clubul Sportiv Deva, precum 
și de la Aurul Brad.

Pe lângă box, ce a reunit un 
mare număr de spectatori, orga

De asemenea, printre unită
țile sanitare cu activitate de cer
cetare și de învățămînt sau care 
coordonează programe de să
nătate și se finanțează din veni
turi extrabugetare prin sistemul 
de asigurări sociale de sănătate 
și din sume alocate de la buge
tul de stat se află Institutul Onco
logic București, spitale cu secții 
clinice, centrele de perfecționare 
postuniversitare a medicilor și far
maciștilor și de pregătire su
perioară de specialitate a asis
tenților medicali, Centrele de 
Cardiologie din Târgu-Mureș, 
Timișoara și lași.

nizatorii manifetării de sâmbătă
- Florin Cazacu și Radu Păiușan
- au mai adus în fața celor pre- 
zenți culturiști și karatiști hune- 
doreni care au încântat privirea 
prin demonstrațiile din “scenă". 

Momentul sportiv a fost în
cheiat prin acordarea de pre
mii, diplome și plachete din 
partea organizatorilor, iar în 
final, până noaptea târziu, ș-a
desfășurat o discotecă în aer 
liber. (C.P.)

I
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Aflată în imediata veci
nătate a municipiului Orăș- 
tie, comuna Beriu este și ea 
- ca de altfel mai toate co
munele hunedorene - pe 
marginea prăpastiei, dato
rită lipsei resurselor finan
ciare. Așa după cum ne 
mărturisește dna primar 
Rodica Moța, după 1996 se 
spera într-o îmbunătățire a 
situației generale, însă din 
păcate lucrurile au evoluat 
spre rău și nu spre mai 
bine. “Realizările noastre 
sunt departe de ceea ce am 
promis electoratului, însă 

Realizărilfinoasmisiinineiiaiie 
deceeaceafnDîoiniseiectoraiujut

lipsa banilor ne-a împie
dicat să punem în practică 
proiectele pe care le aveam 
planificate.” într-adevăr, cele 
mai ambițioase proiecte in- 
vestiționale se află și acum 
în stadii incipiente. Astfel, 
alimentarea cu gaz metan - 
investiție care ar fi urmat să 
asigure branșarea satelor 
Căstău, Beriu, Sereca și 
Orăștioara de Jos - este în 
acest moment oprită. Deșî 
la Căstău s-au executat 
deja lucrări în valoare de 
1,2 mid. lei, cele 800 de 
milioane necesare finalizării 
investiției sunt de negăsit. în 
cazul celorlalte sate nu a 
fost organizată nici măcar 
licitația, așteptându-se un 
semnal din partea guver
nului care de altfel este și 
cel care trebuie să finan
țeze 95% din costul total al 
investiției.

Nici în cazul alimentării 
cu apă situația nu este cu 
mult mai bună. Primăria 
municipiului Orăștie a ini
țiat - conform afirmațiilor 
dnei primar - o investiție 
pentru construirea unui ba
raj la Sibișel cu scopul de a 
crește cantitatea de apă li
vrată în municipiu. Ca ur
mare, mai multe sate au 
fost afectate de scăderea 
debitelor, în aceste condiții 
primăria din Beriu solici

tând ca și satele Beriu, Căs-

r

Veterinarii în 
șomaj

Conform afirmațiilor dnei 
primar Rodica Moța, banii pen
tru plata medicului și a celor 2 
tehnicieni veterinari din Beriu 
ajung numai până în luna iulie. 
Cu toate că prezența lor în co
mună este benefică, veterinarii 
riscă să rămână pe drumuri. în 
anul trecut medicii veterinari au 
cheltuit 63 de milioane și au 
adus un venit de 11 milioane 
de lei.

Dispensar într-un 
apartament 

Casa în care funcționa 
până nu de mult dispensarul 
umăr al comunei Beriu a fost 

Nici un leu pentru ajutoare sociale
Neplata ajutoarelor sociale a devenit un lucru obișnuit, 

austeritatea bugetelor locale nepermițând multor primării să 
onoreze drepturile legale ale celor nevoiași. Cei 123 de bene
ficiari ai ajutoarelor sociale din comuna Beriu au primit în anul 
1998 bani doar pe trei luni: ianuarie (de Anul Nou), aprilie (de 
Paști) și decembrie (de Crăciun). Dar după cum ne spunea dna 
Rodica Moța, primar al comunei, în acest an pentru a putea 
supraviețui bugetar se va strânge și mai mult cureaua nealo- 
cându-se nici măcar un leu pentru plata ajutoarelor sociale.

tău și Sibișel să fie cuprin
se în proiectul investițional 
al celor de la Orăștie. Până 
în acest moment au fost 
executate doar lucrări de 
mică amploare, realizarea 
integrală a proiectului 
amânându-se din același 
motiv: lipsa fondurilor.

Bugetul pe anul în curs 
ai comunei este de 778 de 
milioane de lei, bani care 
drămuiți cum se cuvine ar 
putea ajunge până la finele 
anului. Totuși numai în ca
zul unei rectificări bugetare 
s-ar putea spera într-un revi

riment investițional. Ceea 
ce s-a realizat până în 
acest moment a fost podul 
peste râul Grădiște în satul 
Beriu, investiție în valoare 
de 420 de milioane de lei, 
precum și repararea șco
lilor de pe raza comunei. 
Tot la capitolul realizări se 
înscrie și parcul din centrul 
comunei, precum și cen
trala telefonică automată 
cu 100 de numere insta
lată în anul 1997. "Aș dori 
să menționez și faptul că 
până la această dată am 
finalizat procesul de pune
re în posesie a oamenilor 
cu suprafețele agricole, sin
gurul sat care a rămas cu 
o situație neclară fiind 
Beriul. Aici lucrurile stau un 
pic altfel decât în celelalte 
sate, datorită celor două 
cooperativizări care au avut 
loc.”

Ca o concluzie dna pri
mar Moța spunea că regre
tă nu doar faptul că nu a 
avut posibilitatea de a-și 
ține promisiunile, ci și că nu 
a reușit să mențină un con
tact mai bun cu cei 3700 de 
cetățeni ai comunei. Acest 
din urmă aspect s-a dato
rat mai ales problemelor 
zilnice cu care s-a confrun
tat în activitate. Rămâne ca 
pe viitor situația să se 
schimbe în măsura în care 
va fi posibil.

retrocedată proprietarilor care 
o deținuseră înainte de națio
nalizare. Ca urmare - cei doi 
medici au fost nevoiți să se 
mute într-un apartament de 
bloc unde condițiile sunt dintre 
cele mai proaste. Cea mai mare 
problemă, pe lângă spațiul 
foarte restrâns, o reprezintă 
lipsa apei potabile.

Cheltuieli mari
Primăria comunei Beriu 

este nevoită să cheltuiască 
lunar. 50 de-milioane de lei cu 
salariile celor 11 angajați și cu 
indemnizațiile consilierilor. Cei- 
13 consilieri consumă lunar 8 
milioane de lei, restul până la 
50 de milioane reprezentând 
salariile angajaților primăriei. 
Aceste cheltuieli influențează 
bugetul local care în acest an 
este de numai 778 de milioane 
de lei.

Pentru că productivitate nu înseamnă rentabilitate, 
s-au desființat două asociații agricole

Proprietarii de pământ 
din satele comunei Beriu 
au fost printre puținii din 
țară care au sesizat că 
munca pământului pe su
prafețe mari este mai pro
ductivă decât cultivarea 
unor suprafețe mici de te
ren. Astfel că, deși majo
ritatea și-au primit pămân
turile înapoi în proprietate, 
oamenii s-au asociat și și- 
au lucrat pământurile în co
mun. Asociațiile agricole 
“Silvana” din Beriu și "De- 
cebal" din Căstău au reușit 
an de an producții bune 
care asigurau atât nece
sarul propriu al oamenilor 
cât și un surplus care era

biserica din beriu

“Cartea școlară este cea 
mai solicitată”

Cu cele 7200 de volume ale sale biblioteca din Beriu 
este tipică pentru instituțiile rurale de acest fel. Și, la fel 
cum se întâmplă în majoritatea bibliotecilor sătești, lipsa 
banilor pentru achiziție de carte nouă este cea mai mare 
problemă. Așa după cum afirma dna bibliotecar Daniela 
Ștefănie, totalul sumelor primite anul trecut a fost de 3 
milioane de lei. 1,5 milioane au provenit de la primărie, 
iar contravaloarea în cărți a 1,5 milioane a fost primită din 
partea Bibliotecii județene. în acest an - cel puțin până la 
această dată - nu se întrevede vreo posibilitate de a face 
rost de noi fonduri pentru achiziție de carte. Singura 
speranță în acest sens rămâne rectificarea bugetară.

Biblioteca este frecventată lunar de 40-50 de cititori. 
"Cartea școlară este cea mai solicitată, majoritatea 
cititorilor fiind elevi”. Cererile pentru literatură școlară vin 
și din partea școlilor din Sibișel, Orăștioara de Jos și 
Căstău, dna bibliotecară fiind nevoită să transporte cu 
plasa cărțile cerute. în ceea ce privește acțiunile organi
zate de către bibliotecă dna Ștefănie ne-a mărturisit că în 
acest an trebuia să se organizeze cea de-a treia ediție a 
"Zilelor cărții pentru copii”, manifestare ce nu a mai avut 
loc din motive financiare.k____________________________________________________

----------------- ----------------- - ——------
Pagină realizată de

Ciprtan MARiNUȚ, Andrei NI STOR
Foto: Traian MÂNU

S-a deschis sezonul 
furturilor de pe câmp

Din punctul de vedere 
al lucrătorilor poliției locui
torii comunei Beriu sunt oa
meni liniștiți care nu prea 
creează probleme. Au fost 
câteva neînțelegeri legate 
de împărțirea pământului - 
certuri și tulburări în pose
sie, dar nu s-a ajuns la ca
zuri grave. Pit. Radu Sigoiu 
- ajutorul șefului de post - 
aprecia că cei care calcă 
cel mai adesea pe de lături 
de lege sunt rromii din sa
tele Căstău și Sibișel. în 
luna aprilie un cetățean din 
Almașu Mare, care trăia în 
concubinaj cu o țigancă din 
Căstău, a spart sediul aso
ciației agricole din sat fu
rând mai multe bunuri, dar 

valorificat pe piață. însă anul 
trecut când piața româ
nească a fost invadată de 
produse agricole din import, 
oamenii n-au mai reușit sau 
nu au vrut din cauza prețu
rilor mici să-și vândă pro
dusele. Astfel, producțiile de 
grâu și porumb se află și 
acum în hambarele oame
nilor, în agricultura româ
nească productivitatea neîn
semnând și rentabilitate.

Efectele acestui “eșec” au 
fost mai mult decât negative, 
în acest an cele două aso
ciații agricole s-au desființat, 
oamenii rămânând să-și lu
creze pământul fiecare după 
posibilitățile proprii. în con

chiar în aceeași zi a fost 
prins de organele de poliție. 
Pit. Radu Sigoiu ne spunea 
că acum în perioada recol
tatului au început furturile de 
pe câmp, principalii amatori 
de astfel de "cumpărături” 
fiind tot rromii.

în locul paradisului 
terestru au preferat 
confortul

Zona cea mai pitorească 
a comunei Beriu este în sa
tul Măgureni, belgienii - în
frățiți cu comuna - care vin 
anual în România apreciind 
peisajele de acolo drept un 
"paradis terestru”. Totuși, din 
cauza distanțelor mari față 
de centrul de comună (28- 
30 km), a dificultăților vieții la 
munte, foarte mulți din lo

secință, după cum ne spunea 
ing. Nicolae Crăciun de la 
Camera Agricolă a comunei, 
peste 200 ha din cele 1900 
cât se lucrau în asociație au 
rămas nelucrate. în plus, tere
nul cultivat cu grâu s-a redus 
la jumătate, de la 300 - 500 
ha cultivate anul trecut la doar 
150 ha cultivate în acest an, 
marea majoritate a culturilor 
din acest an reprezentând-o 
plantele furajere. Ing. Nicolae 
Crăciun care ne mărturisea 
că lucrează de 35 ani în agri
cultură aprecia că “parcă nici
odată situația agriculturii nu a 
fost mai critică ca în acest an”. 
“Dacă Guvernul nu va lua ur
gent măsuri de revitalizare a

in vacanță școlile comunei 
vor găzdui grupuri de 

belgieni
Anul școlar nu s-a înche

iat chiar sub cele mai bune 
auspicii pentru elevii școlilor 
de pe raza comunei Beriu. 
Din cei 23 de absolvenți ai 
clasei a Vlll-a doar 12 au 
obținut note de trecere la 
examenul de capacitate, fapt 
determinat, în opinia direc
torului Aurel Cocrean, de 
dezinteresul elevilor pentru 
învățătură și de numărul ma
re de cadre didactice neca
lificate ce lucrează în cadrul 
școlilor din comună. Mai mult 
decât atât, nici vacanța nu 
se anunță a fi un "respiro 
util” întrucât școlile nu dispun 
de fondurile necesare pen
tru efectuarea de reparații, 
zugrăveli ori igienizări.

Totuși, în acest noian de 
necazuri legea compensației 
aduce și un dram de bucurie, 
începând cu 6 iulie vreme de 
10 zile școlile din Sibișel, 
Căstău, Sereca și Beriu vor 
găzdui grupuri de belgieni'din

O treime din populație in 
șomaj

Dintr-un total de 3700 de locuitori înregistrați la 
nivelul comunei Beriu doar 1478 au un loc de muncă, în 
vreme ce 1228 de persoane sunt în șomaj, iar 489 suni 
pensionari. Rata mare a șomajului, aproape o treime din 
populație fiind  fără un loc de muncă, este determinată de 
masivele disponibilizări ce au avut loc în ultimul timp la 
unitățile economice din Orăștie.

cuitorii satului Măgureni și- 
au construit case în Beriu, 
renunțând astfel la "paradi
sul terestru" pentru confortul 
conferit de "promisiunile” 
de introducere a apei și ga
zului în casele din satele de 
centru. Astfel la ora actuală 
satul Măgureni este depo
pulat fiind locuit doar de 
șase oameni.

Micii meseriași au o 
contribuție importantă 
la bugetul local

în ciuda dificultăților fi
nanciare ale populației și a 
ratei mari a șomajului înre
gistrată la nivelul comunei, 
Maria Costescu, contabila 
Primăriei Beriu, aprecia că 
nivelul încasării impozitelor 
este destul de bun, oamenii 

agriculturii prin subvenții 
oonstând în îngrășăminte, 
semințe, pesticide, asigu
rarea unor prețuri minime 
pe produs și a valorificării 
acestora, agricultura româ
nească va pieri" - spunea cu 
tristețe ing. Nicolae Crăciun.

Din păcate situația 
tristă a agriculturii se răs
frânge și asupra sectorului 
de creștere a animalelor, 
în ultimii ani efectivul de 
animale este într-o conti
nuă reducere, mulți oa
meni renunțând să mai 
crească animale pentru 
valorificare (vânzare) și li- 
mitându-se la asigurarea 
nevoilor proprii.

Gesves - localitate înfrățită cu 
comuna Beriu. încântați de pri
mirea și găzduirea de care au 
beneficiat în anii trecuți pe 
care le consideră drept o încu
rajare a efortului depus în sco
pul de a urmări și a duce la 
bun sfârșit proiectul cultural 
“Operation Villages Roumains”, 
belgienii revin în România pen
tru a participa la cea de-a ze
cea aniversare a acestui pro
iect care va avea loc la Gor- 
nești, județul Mureș. în afara 
donațiilor în medicamente și a 
acțiunilor de turism rural pe 
care le-au inițiat în folosul sa
telor românești, belgienii au 
editat și un ghid turistic în care 
sunt prezentate și trei sate 
hunedorene: Beriu, Leșnicși 
Petreni.

în "sejurul” pe care îl vor 
petrece în satele din comuna 
Beriu belgienii vor vizita obiec
tivele turistice din zonă și vor 
anima jocurile copiilor de la 
școlile în care vor fi cazați.

făcând eforturi pentru a-și 
plăti obligațiile către buge
tul statului.

La impozitele pe clădiri 
și terenuri s-a încasat mai 
mult decât era prevăzut 
până la 15 iunie (82,8 mili
oane față de 82,6 milioane 
planificate), iar la impozite
le pe mijloace de transport 
s-au încasat 22,4 milioane 
din cele 33,6 milioane câte 
ar fi trebuit plătite până la 
sfârșitul lunii iunie. De re
marcat că o contribuție 
destul de importantă la bu
getul local au avut-o micii 
meseriași - zidari, zugravi, 
tinichigii, cazangii, căruțași, 
cojocari etc. - care au achi
tat la bugetul local taxe în 
valoare de peste 10 mili
oane lei.
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Dupăpiatră 1999

posibile 
de ta

Aici și-au dat întâlnire 
mii de vizitatori. Aceștia au 
fost întâmpinați de corul 
Bisericii ortodoxe din 
Crișcior, care a 
interpretat cu măiestrie 
piese corale. Adunarea 
festivă organizată cu acest 
prilej a fost deschisă de 
profesorul Viorel Vulturar, 
primarul comunei Buceș, 
fermentul care de 27 de ani 
a făcut 
manifestările
Dupăpiatră, de la care 
oameni! pleacă încărcați de 
căldură sufletească și de 
dragoste pentru pământul 
străbun care nu este ceva 
imaginar, a! nimănui, ci un 
lucru extrem de palpabil ce 
trebuie apărat, chiar cu 
sacrificiul vieții.

Profesorul Viorel 
Vulturar își ține an de an 
lecția de istorie în aer liber, 
ta ea participând un mare 
număr de elevi, de la 6 la 
80 de ani, chiar dacă 
cunoștințele ce se predau 
sunt binecunoscute de toți 
cei de față.

De aceea, cuvintele lui de 
deschidere emoționează de 
fiecare dată: „Onorată 
adunare românească, iubiți 
oaspeți, bine ați venit aici 
unde codrul ește frate cu 
românul, aici unde s-a

Slujba de 
pomenire a 

eroilor
în defileul de la Dupăpiatră se 

află amplasată o cruce de piatră care 
aduce aminte de evenimentele de la 
1849, de moți și de Avram lancu. 
Lângă această cruce străveche a fost 
amplasată, cu câțiva ani în urmă, o 
alta, din marmură, ridicată prin grija 
actualului primar al comunei Buceș, 
profesorul Viorel Vulturar, cu sprijinul 
primăriei din Cluj Napoca.

La acest loc de pelerinaj se 
oficiază în fiecare an, cu prilejul 
manifestărilor din cadrul “întâlnirii 
moților cu istoria", o slujbă de pomenire 
a eroilor, a moților care, sub 
conducerea lui Avram lancu, au făcut 
istorie. Nu știm dacă și alte locuri sunt 
la fel, dar în Transilvania, cu precădere 
în Zarand, fiecare palmă de pământ 
este udată de sânge, are de spus ceva 
despre vremuri zbuciumate în care 
pământul românesc a fost dorit și 
continuă să fie dorit. Majoritatea 
oamenilor care vin aici simt acest 
lucru. Politicienii simt și ei acest fapt 
încercând să speculeze... Așa s-a 
întâmplat și duminică.

Slujba de pomenire de la Crucea 
lancului a fost oficiată de un sobor de 
preoți în frunte cu P.S. Timotei, 
episcop al Aradului, Hăimagiuiui și 
Hunedoarei, loan Jorza, protopop de 
Brad.

S-a intonat Imnul Național de 
către o fanfară militară, iar o gardă de 
onoare a prezentat onorul.

în acordurile Imnului Eroilor au 
fost depuse coroane de flori din partea 
Prefecturii și Consiliului Județean 
Hunedoara, a Primăriei din Cluj- 
Napoca și a unor primării hunedorene, 
precum și a unor filiale locale și 
județene de partide politice

născut Miorița... Bine ați venit 
în țara iui Horea și iancu, țară 
românească niciodată 
cucerită de dușmani. Ediția a 
XXVH-a a „întâlnirii moților cu 
istoria ’’ se desfășoară in acest 
an sub semnul a trei 
evenimente deosebite: 
împlinirea a 150 de ani de ia 
victoria românilor asupra 
invadatorilor maghiari ia 19

*■

I amfiteatrul
natural de la 
Dupăpiatră
mai 1849; al doilea eveniment 
este împlinirea a 175 de ani de 
ia nașterea eroului național 
A vram lancu, vbiturui 
Carpaților, așa cum l-a numit 
Eminescu; și în ai treilea rând 
este vorba de continuarea 
sărbătorii de duminica trecută 
când am aniversat împlinirea a 
treizeci de ani de ia înființarea 
unității militare de vânători de 
munte de ia Brad...

Sufletele ne sunt piine 
de bucurie pentru că și de 
data aceasta un mare număr

Armata - scut
de nădejde al

• •

Momentul care a impresionat cel 
mai mult a fost și de această dată 
exercițiul militar pregătit de vânătorii 
de munte de la UM Brad. Nu 
întâmplător, în sondajele de opinie 
efectuate cu diferite prilejuri, armata 
este instituția care oferă cea mai mane 
credibilitate în rândul populației, 
urmată de biserică. Chiar dacă armata 
traversează o perioadă dureroasă de 
reformă, care în final o va face mai 
sigură și mai performantă, aceasta 
continuă să fie credibilă, poate pentru 
că este alcătuită din fii ai țării, pentru 
că degajă forță prin armamentul și 
tehnica de luptă pe care le are la 
dispoziție.

Exercițiul militar a redat un model 
de ambuscadă care în zona Munților 
Apuseni este de netrecut. 
Ambuscada a fost și rămâne 
elementul surpriză în care omul și 
terenul își împletesc firele magice. 
Asemenea marelui Eminescu, 
mărturisim și noi: “Și de-aceea tot ce 
mișcă-n țara asta, râul, ramul,/ Mi-e 
prieten numai mie, iară ție dușman 
este,/ Dușmănit vei fi de toate, fâr-a 
prinde chiar de veste;"...

Prin specificul lor de pregătire și 
de luptă, vânătorii de munte sunt în 
măsură să dea replica cuvenită 
oricărui agresor, iar în Apuseni ei 
cunosc foarte bine terenul pentru câ- 
I bat zilnic cu piciorul, și aplicațiile pe 
care le organizează sunt în măsură 
să limpezească orice situație de luptă, 
oricât de complicată ar fi ea.

La Dupăpiatră, exercițiul militar 
a reunit elemente în care și-au făcut 
loc tehnica de luptă (armament, 
blindate), aparițiile neașteptate pe 
cablu ale militarilor, cercetarea în 
teren, comunicațiile, dar mai ales 
militarii temeinic pregătiți. 

de români iau parte la 
manifestările noastre. Aici 
și acum sunt prezente 
mari personalități ale vieții 
politice, sociale, culturale: 
senatorii Andreiu Oprea, 
președintele comisiei de 
buget-finanțe din Senatul 
României, Constantin 
Biejan, deputatul Petru 
Șteoiea, ing. Nicolae 
Stanca, prefectul județului 
Hunedoara, loan Vușcan, 
secretarul general al 
Prefecturii, ing. Gheorghe 
Marc, vicepreședinte ai 
Consiliului Județean, 
Gheorghe Funar, primarul 
municipiului Cluj-Napoca, 
PS. Timotei, episcop ai 
Aradului, Hăimagiuiui și 
Hunedoarei, loan Jorza, 
protopop de Brad, fiu ai 
satului
generalul de brigadă 
Florian
comandantul Corpului 5 
Armată 
colonelul
Tămăzlăcaru, comanda
ntul Brigăzii 5 Vânători de 
munte Avram iancu, 
colonelul loan Dorian 
Branea, comandantul 
Regimentului de geniu 
Deva, colonelul Vas He 
Bârea, comandantul 
Batalionului Vânători de 
munte Brad...”

Dupăpiatră,

Marcu,

Timișoara, 
Mircea

Pagină realizată de 
Nicolae TÎRCOB, Sabin 

CERBU, Minei BODEA 
Foto.Vrăian MÂNU

Din cuvântul unor personalități prezente la Dupăpiatră
ing. Nicolae Stanca, 

prefectul județului Hune
doara

„Istoria poporului român 
cu bucuriile și durerile ei, cu 
momentele ei de glorie, dar și 
de dramatism ne oferă cel 
mai sigur punct de plecare 
pentru clădirea unui prezent 
și, mai ales, a unui viitor în 
care învățămintele istoriei să 
fie trecute prin filtrul 
înțelepciunii și al dreptei 
judecăți. Să nu uităm că 
dragostea față de Transilvania 
nu ne-o putem exprima mai 
bine decât parcurgând 
această veche inimă a 
României, într-un spațiu al 

. dialogului fertil, într-un spațiu 
al conviețuirii și al afirmării 
celor care trăiesc aici. Să ne 
fie călăuză în acest demers 
cuvintele lui Avram lancu, 
cuvinte încărcate de 
înțelepciune:

„Firea ne-a așezat într-o 
patrie în care împreună să 
asudăm cultivând-o,
împreună să gustăm dulceața 
fructelor ei... "
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Ansamblurile artistice “Doina Crișului" din Brad, “Dor transilvan" din Cluj-Napoca au 
încântat prin măiestria lor publicul prezent la Dupăpiatră. Li s-au adăugat soliști atât de 

cunoscuți: Maria Tudor, Nicolae Sabău, Mariana Anghel ș.a

Ing. Petru Șteoiea, 
deputat

„Ne reîntâlnim aici la 
Dupăpiatră în această citadelă a 
neamului românesc cinstind în 
fiecare an eroii neamului. Este 
acel gând al aducerii aminte 
care ne face ca pe cei care s-au 
jertfit pentru cauza națională șă- 
i avem în memorie.

De la gândul acesta trebuie 
să revenim în realitate întrucât 
acei oameni care s-au jertfit au 
avut motive concrete - apărarea 
țării, apărarea neamului 
românesc. Pe linia aceasta, ca 
parlamentar PUNR de 
Hunedoara, m-am situat în 
Parlamentul României."

Prof. univ. dr. loan Groza 
(Republica Moldova)

„Se împlinesc 150 de ani de 
când moții organizați în Legiunea 
Zarand de către înaintașul meu 
Simion Groza au înfrânt armata 
lui Hatvâny în acest loc. Această 
comemorare nu este numai 
sărbătoarea moților ci este 
sărbătoarea întregului popor 
român de la Nistru până la Tisa. 
La această sărbătoare au început 

4
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să vină în urmă cu patru ani frați 
de-ai noștri de sânge din 
Basarabia și nordul Bucovinei. ”

Profesor Constantin 
Sicoe, președintele Societății 
„A vram lancu ” din România

„Această sărbătoare are 
scopul de a ne arăta că în trecut 
au existat niște bărbați adevărați 
care s-au jertfit pentru acest 
popor. Aducem în memorie 
faptele lor tocmai pentru a le 
arăta celor care ne conduc 
astăzi că e nevoie să aibă un 
astfel de comportament. ”

Mesajul diui ion iiiescu, 
președintele PDSR,
prezentat de dt Mihail 
Rudeanu, președintele 
organizației județene PDSR

„Această manifestare care 
își adaugă an de an noi valențe 
educative și patriotice ne arată 
că și pe aceste meleaguri 
hunedo'rene istoria este la ea 
acasă. Acum 150 de ani, moții 
de fa Dupăpiatră, avându-l în 
frunte pe Avram lancu, au făcut 
față cu eroism și curaj 
cotropitorilor maghiari apărând

<r

* * * K
* ii1 11• j|

glia străbună. De aceea, 
această manifestare 
dobândește o încărcătură 
emoțională de excepție. ’

• între vorbitorii de la 
Dupăpiatră s-a aflat și dl 
Gheorghe Funar, primarul 
municipiului Cluj-Napoca. 
Cuvântul său a provocat un 
nedorit incident.

Apostrofând cu duritate 
Parlamentul României și pe 
unii dintre parlamentarii 
prezenți la Dupăpiatră pentru 
modul în care au alcătuit și 
votat Legea î>. 'Xțămăntului, 
precum și 
vorbitorului i-a 
microfonul de 
Andreiu Oprea, 
nedemocratică 
reacție neașteptată din 
partea celor de față care l-au 
apostrofat cu cuvinte grele pe 
senatorul de Hunedoara.

A fost un moment de 
pehibilitate pe care cei 
prezenți l-au dezaprobat. în 
cele din urmă, combatanții 
și-au dat mâna la aceeași 
masă.

alte legi, 
fost smuls 
senatorul 

Intervenția 
a stârnit o

Aipecf de an.wimtdu de la Dupăptatra din timpul dnfașurirti 
"întâlnirii moților cu istoria" (ediția a XXI7l-a)
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Licitație publică
Consiliul Local Deva - Jud. Hunedoara 

Piața Unirii, nr. 4, telefon 213435
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ in vederea 

ÎNCHIRIERII DE SPAȚII pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute in documentațiile de urbanism aprobate In 
condi Jile Legii 50/1991 - republicată, astfel:

1. închirierea prin licitație publică a spațiului 
situat In Cristur - remiza PSI pentru activitatea de 
reparații auto, In suprafață de 52,90 mp.

- taxa anuală minimă a chiriei este de: 3500lei/ 
inp/an;

- durata închirierii este de 10 ani.
închirierea acestui spațiu a fost aprobată de către 

Consiliul Local Deva prin Hotărârea nr. 115/ 
26.05.1999.

Documentațiile licitației se vor ridica contra cost 
de la sediul Consiliului Local Deva - birou ADPP - 
camera 36, începând cu data de 15.07.1999.Ofertele 
se depun până la data de 27.07.1999, ora 15.00, la 
sediul Consiliului Local Deva, camera 36.

Licitația va avea loc la data de 28.07.1999, ora 
10.00, la sediul Consiliului Local Deva.

Atesta este STIHL
simplu și util.

Pentru că este vorba de o unealtă 
pentru grădină, ne-am gîndit 
că principiul de funcționare 
trebuie să fie simplu.

Un motor rotește un dispozitiv tăietor. 
Simplu, nu?

Apoi, ne-am gîndit că motocoasa 
trebuie să vă fie utilă oriunde ați locui.

Puteți folosi, la aceeași unealtă, cuțite 
tăietoare special concepute pentru cosit iarbat 
finul, stuful, dar și pentru retezat lăstărișul. 
Util, nu?

Ofertă specială:
Cumpărați o motocoasa STIHL în perioada
1 mai - 31 iulie și veți primi 
un set de accesorii.

Distribuitor autorizat
S.C. TOUR IMPEXCOMSERV S.R.L.

054/230613; 092/398437
DEVA - B-dul Decebal, Bl.l- HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 - 

BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter

Tradiția noastră pentru tine. STIHL

9.30 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca 12.05 
TVR lași 13.00 TVR Timișoara 
14.10 Santa Barbara (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.30 O familie ciudată (s, ep. 
8) 19.10 Sunset Beach (s,.ep. 
481) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 21.00 
Marele albastru (dramă Franța 
’88) 23.15 Jurnalul de noapte. 
Sport

TVR 2
9.00 Ultimul tren (r) 10.30 

Preotul și cârciumărița (r)
11.15 Surprize, surprize (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 86) 
14.00 Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine. Franceză 16.00 Gre

cia (s, ep. 84) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 900) 19.10 
Dosarele istoriei 20.10 Că
suța din prerie (s, ep. 61) 
21.00 Sensul tranziției

AN’fENA I
10.45 Știri 11.00 A treia 

planetă de la Soare (s) 11.30 
Sparks (s) 12.00 Tropical Heat 
(s, ep. 6) 13.00 Știrile amiezii 
14.00 Esmeralda (s, ep. 67) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 72) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 43) 
17.00 Știrile amiezii 17.25 
Leonela (s, ep. 65, 66) 19.00 
Observator 20.00 Cromwell (f. 
biogr. SUA '70) 22.30 Ob
servator 22.45 Ultima alianță 
(f.a SUA '90)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 Tânăr

___ a ____ Ziar editat de

MCIZEilVTKZ, casaeS1sAși
a. T TOHD EDITURA

LiLDUll. CUVÂNTUL LIBER -
-------------------------------------- DEVA

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

nr. J20/618/1991.
Cont 2511.1-133.1/ROL B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Licitație publică
Consiliul Local Deva - Jud. Hunedoara 

Piața Unirii, nr. 4, telefon 213435
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂîn vederea CONCESIONĂRII TERENURILOR 

PENTRU CONSTRUCȚII, situate în intravilanul municipiului Deva, pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute în documentațiile de urbanism aprobate în condițiile Legii 
concesiunilor nr. 219/1998 și ale Legii 50/1991 - republicată, astfel:

OBIECTIV NR. 1 Amplasament situat în Deva, str. I.M. Klein, în suprafață de 
126,00 mp, în vederea realizării a 6 (șase) garaje înșiruite (6 x 21,00 mp).

Taxa anuală minimă de concesionare este de 25000 lei/mp/an.
Durata concesionării este de 20 de ani.

, La licitație pot participa proprietarii apartamentelor din blocul 45 - str. 22 
Decembrie care dețin autoturisme în proprietate.

Acest amplasament a fost aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 
108/26.05.1999.

OBIECTIV Nr. 2 Amplasament situat în Deva, Al. Independenței, în spatele 
blocului E22A, în suprafață de 63,00 mp, în vederea realizării a 3 (trei) garaje 
înșiruite (3 x 21,00 mp).

Taxa anuală minimă de concesionare este de: 25000 lei/mp/an.
Durata concesionării este de 20 de ani.
Acest amplasament a fost aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 114/ 

26.05.1999.
Documentațiile licitației se vor ridica contra cost de la sediul Consiliului Local 

Deva - birou ĂDPP - camera 36, începând cu data de 15.07.1999.
Ofertele se depun până la data de 2707.1999, ora 15.00, la sediul Consiliului 

Local Deva, camera 36.
Licitația va avea loc la data de 28.07.1999, ora 10.00, la sediul Consiliului 

Local Deva.

S.C. COMAT DEVA S.A.
2700 DEVA, str. Depozitelor nr. 5 tel. 054-223.350;
231.152, 233.137; 217.210; fax 054- 216.269 
persoana de contact: d-na Tamara CRISTEA 

este REPREZENTANTĂ a 
S.C. ARMĂTURA S.A.

CLUJ-NAPOCA
Ș>

vă oferă întreaga gamă de produse :

Marți, 6 iulie 1999

Armături pentru instalații de alimentare cu apă
Armături pentru instalații sanitare
Armături pentru instalații de încălzire
Armături pentru gaze naturale combustibile 
Elemente de îmbinare în instalații ( fitinguri) 
Piese turnate și forjate

LA PREȚ DE PRODUCĂTORf
Execuția pe mașini specializate și un control riguros, 

bucată cu bucată, conferă produselor 
“ARMĂTURA” Cluj - Napoca

precizie, siguranță și fiabilitate.
DE PESTE 100 DE ANI ÎN CASA TA I

și neliniștit (r) 13.00^Știrile 
PRO TV 14.45 Oglinda tim
pului (s) 15.05 Familia Bundy 
(s) 15.30 Ștrengărița (s, ep. 
52) 16.15 Tânăr și neliniștit 
(s,ep. 782) 17.30 Aripile pa
siunii (s, ep. 27) 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 31) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Rene

gatul (s, ep. 11) 21.30 
Walker, polițist texan (s, ep. 
6) 22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 53) 23.00 
Millennium (s, ep. 3)

ACASĂ
7.00 - 12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria (s)
14.15 Hoți de noapte (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. 96)

22.00 Milady (s) 23.00
Mănăstirea (dramă Portugalia/ 
Franța 1995)

PRIMA TV
9.00 Dimineața pe plajă 

13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 La mare, la soare, dis
tracție tare 17.00 Pretutindeni 
cu tine (s) 18.00 Știri 19.00 
Karaoke Show 20.00 Iubita 
mea (co. SUA 1992) 21.30 
Poză la minut (s) 21.50 Real 
TV 22.10 Știri

HB®
10.00 în pași de dans 

(co. romantică SUA 1995)
11.30 Franklin (s) 12.00 Re- 
Animator (horror SUA '85)
13.30 Trezirea lui Hornton 
(f.a. SUA 1997) 15.00 Dragi

concetățeni (co. SUA 1996) 
16.45 Scrisori pentru Cel de 
Sus (co. SUA 1996) 18.45 
Fata din vis (co. romantică 
SUA 1997) 20.30 Echipa de 
hochei 3 (co. SUA 1996) 
22.15 Un polițist cu explozie 
întârziată 33 1/3 (co. SUA 
1994) 23.45 Invadatorul (SF 
SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tăul” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00- 
17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri lo
cale

Redacția nu-șl asumă 
.noditicarue ulterioare intervenite 
în programele posturilor TV.

3 BERBEC
Trebuie să vă cunoașteți 

interesele. Dacă nu sunteți 
pe fază, alții vor profita.

O TAUR
Doamnele născute sub 

semnul Taurului sunt 
echilibrate, au poftă de viață. 
Pentru domni nu sunt azi 
aspecte pozitive.

3 GEMENI
Planuri mari; veți munci 

mult pentru a le realiza și veți 
fi nevoit să faceți un curs de 
perfecționare. Amânați 
decizia pe săptămâna 
viitoare.

O RAC
Azi sunteți risipitori și 

dezinteresați fără motiv. 
Acordați mai multă atenție 
părților plăcute ale vieții. S-ar 
putea să puneți câteva 
kilograme pe dv.

O LEU
Planurile legate de 

afacerile financiare nu se vor 
îndeplini. Azi nu este bine să 
inițiați noi afaceri. Gândiți-vă 
de două ori înainte de a face 
cheltuieli.

Z) FECIOARĂ
Petreceți puțin cu prietenii, 

ceea ce vă indispune. Cu o 
mai bună organizare, 
problema este rezolvabilă, 
încercați să terminați ce ați 

început.

O BALANȚĂ•
Neplăceri la locul de 

muncă, relații tensionate cu 
rudele. Puține șanse de a 
lămuri lucrurile. Cel mai 
bine ar fi să le amânați pe 
mâine.

O SCORPION
Acceptați rezolvarea 

problemelor ivite în carieră. 
Nu vă temeți să riscați căci 
Jupiter vă protejează. 
Perioadă propice
investițiilor.

O SĂGETĂTOR
Treceți peste niște 

probleme, fapt care vă va 
reda pofta de viață. 
Persoana care v-a dat bătaie 
de cap va capitula în fața dv.

□ CAPRICORN
Neglijați mișcarea de zi cu 

zi, deși aveți nevoie de ea! 
Vă plac mâncărurile grase și 
dulciurile; dacă se poate, nu 
vă lăsați ispitiți.

O VĂRSĂTOR
Zi favorabilă pentru dv., dar 

puțină prudență nu strică. 
Dacă sunteți al 3-lea copil în 
familie, faceți cu tot curajul 
planuri de viitor.

O PEȘTI
Zi favorabilă schimbărilor 

în plan profesional. Marți 
aveți de obicei noroc la bani. 
Trebuie să vă asumați unele 
riscuri pentru a-i câștiga, dar 

iJupiter vă ocrotește.

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali de 
redacție, șefi de departamente - MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, 
ANDREI NISTOR • Departamentul social ESTERA SÎNA, CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN MARINUȚ • Departamentul reformă- 
restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), TRAIAN BONDOR, ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul educatie- 
cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BIRLA * Fotoreporter - TRAIAN MÂNU • Responsabil de număr - MIHAELA 
TARNOVSCHI * Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și tehnoredactare computerizată - CODRUȚA 
GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara - Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit 
magazin); Fax 218061

«E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru 

articolele necontractate trimise ziarului din propria Inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul 
executat 

la 
Tipografia 
“Cuvântul 

liber” 
Deva

deva.iiruc.ro


6 IULIE 1999 Cuvântul liber

762108(1994)
• Vând tractor 445, puțin 

incomplet, preț 18 milioane 
lei și alte utilaje. Informații

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând apartament 3 ca
mere, boxă, garaj, ultra
central, eventual garajul 
separat. Tel. 211572.(3305)

• Vând casă în Dobra, str. 
Horea, nr.9. (3325)

• Vând în Brad aparta
ment 3 camere. Informații 
tel. 234396, orele 8-16, 
659127, după 17. (1990)

• Vând apartament 3 
camere, parter, ultracen
tral, ideal pentru privati
zare, în orice domeniu. 
Hunedoara, 092/620152 
(2803)

• Vând spațiu de pro
ducție și comerț, 300 mp, 
Deva, bd. Decebal, bl. P, 
parter, tel. 094/515460, 
094/661254. (3202)

• Vând casă, pământ 
agricol, comuna Răchitova, 
preț avantajos. Informații 
Hațeg, sat Sînpetru, nr. 88. 
(6547)

• Vând casă Deva, str. 
Elena Văcărescu, nr. 42, 
30.000 DM. (7204)

• Vând Dacia 1300, 
stare foarte bună, preț 
avantajos. Ilia, Unirii, 46, 
tel. 316 A. (20)

• Vând tractor DT 445, cu 
cabină, U 445, cu cabină, 
motor Saviem, Orăștie, 
Cojocarilor, 10 A. (3072)

• Vând tractor U445, DT, 
sat Aurel Vlaicu, nr. 19. 
(3073)

• Vând Renault 9 GTD 
(Diesel), AF 1987, înscris 
PF. Tel. 621376.

• Vând microbuz Fiat, 
Diesel, 13 locuri, preț 85 
milioane, 620948. (8898)

Banca Internațională a Religiilor 
lansează noi produse bancare destinate persoanelor fizice

1. în perioada 01.07-31.07.1999
"CERTIFICATE DE VACANȚĂ” ÎN USD Șl DEM 

cu următoarele dobânzi și scadențe
Felul valutei Valoarea nominală________________ scadentă______________

dobândă
90 zile 172 zile

USD 500 7.5% 7%
DEM 800 5% 5.25%
• Operațiunile de depunere și de plăți (la scadență) nu se comisionează
• La certificatele pe 90 de zile dobânda se va calcula și vira în contul curent la 

scadență
• La certificatele pe 172 de zile dobânda se va calcula și vira lunar în contul curent.
2. în zilele de 5, 6 și 7 iulie 1999

"CERTIFICATE DE VACANȚĂ”
cu o dobândă fixă de 75% pe an 

și scadență la 75 de zile
3. în zilele de 5, 6 și 7 iulie 1999

"CERTIFICATUL PENTRU SĂRBĂTORILE DE IARNĂ”
cu o dobândă fixă de 70% pe an 

și scandență la 167 de zile
• Valoarea minimă a unui certificat este de 300.000 lei
• Operațiunile nu se comisionează
• Dobânda se va vira lunar în contul curent 
Sucursala Deva, B-dul Decebal, bl. 8
Program de lucru cu clienții: luni-vineri: 8-18, sâmbătă: 8-12.

Hațeg, str. Cloșca, nr. 32 
(6550)

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit, 092/ 
368868.(187)

• Termosanitara Hune
doara, str. Dorobanților 
12, vinde la cele mai avan
tajoase prețuri centrale 
termice, radiatoare Duna- 
fer și Stelrad, tub Henko și 
fitinguri, apometre. Infor
mații tei. 092/701072 
(3050)_________________

• Vând urgent cuter 
Alpina, 75 litri și mașină de 
tocat încorporată, preț 6500 
mărci și spații comerciale de 
50 și 25 mp sau închiriez, 
eventual cu plata și în rate. 
Schimb cu spații în alte 
zone, eventual accept auto
turism sau casă. Tel. 054/ 
711955, 092/356273, între 
orele 8-15. (2801)

• Vând urgent chioșc 
aluminiu, 16 mp, 2500 
DM, navete Haber, 45.000 
buc. Tel. 724561 (2802)

• Vând chioșc în piața 
Hunedoara. Tel. 092/ 
405005,624390.

• Vând bolțari din zgură, 
tel. 261984, 094/152073, 
preț avantajos. (3201)

• Vând vacă rasă Hol
stein, tel. 054/723322, după 
ora 20 sau 092/877125, 
toată ziua, sau comuna 
Unirea, sat Tuștea, nr. 70 
(2809)

•Vând mașină înghețată, 
vitrină frigorifică, orizontală, 
Doberman german, tel. 
656077(1992)

• Vând cățelușă Boxer 
german, 3 luni jumate, pedi
gree, vaccinată, tel. 655139. 
1993)

• Firmă particulară de 
păsări situată în Mintia, 
zona Casa Agronomului, 
vinde zilnic pui vii, orele 7- 
15. Tel. 233484.

ÎNCHIRIERI

• închiriez garaj pe 8 
luni de zile. Tel. 623887. 
(3721)

^OFERTE DE 
SERVICII

• SC Designmob Deva 
angajează persoane cu 
disponibilitate de lucru în 
domeniul producție mobilier. 
Tel. 211520 sau 094786540. 
(3896)

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

• Caut firmă de con
strucții pentru amenajare 
magazine în Deva și Hu
nedoara. Relații la telefon 
054/717480 ’sau 094/ 
579061 (OP)

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de activi
tate dinamic și diversificat, 
care vă oferă posibilitate de 
promovare. Salariul de 300 
dolari/lună. Tel. 621446, 
094/280444. (3192)

• Sucursala Rîu Mare 
Retezat,- cu sediul în 
orașul Hațeg, str. Horea, 
nr. 87 angajează urgent 
următorul personal: 2 
șefi de laborator. Condi
ții: 3 ani vechime în 
specialitate, absolvenți 
ai facultății de construc
ții, materiale de con
strucții sau chimie, doi 
macaragii autorizați. In
formații suplimentare la 
biroul personal, tel. 
777746,777061 (6548)

• Expert contabil țin evi
dență contabilă pe calcula
tor. Prima lună gratuit. Tel. 
092/748580,620122(3203)

• Asociația familială Irina 
execută lucrări de con
strucții, finisaje, zugrăveli, 
instalații sanitare, termice. 
Tel. 092/725860 (2805)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
handicapat, gradul 3, pe 
numele Dionisie Olar. O 
declar nulă.

• Pierdut legitimație ser
viciu pe numele Sbîrcea 
Mlhai. O declar nulă. (2808)

DECESE

• Colegii de la Banca 
Națională, Sucursala Ju
dețeană Hunedoara- 
Deva, aduc un ultim oma
giu celei care a fost

BRETE EMA
transmițând sincere con
doleanțe familiei îndure
rate. Dumnezeu s-o odih
nească în pace! (3198)

• Familia mulțumește 
celor care au condus pe 
ultimul dum pe cea care a 
fost o minunată soție și 
mamă

BRETE EMA
în vârstă de 68 ani.
Dumnezeu s-o odihneas
că în pace! (3191)

"i’iiwpin. kiovo"
«v mu i va aivaii

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 04.07.1999

12-13-15-38-43-34

TRAGEREA

NOROC
din 04.07.1999

9.4.7. 8- 7-7-5 ?

Reparații în stadiul final
Odată cu instalarea noului "chiriaș” - respectiv Liceul 

de Informatică, devenit între timp Colegiul Național de 
Informatică “Traian Lalescu” din Hunedoara - în clădirea 
care până nu demult găzduia sediul Clubului Elevilor, a 
prins consistență și lucrarea de reparații capitale a clădirii, 
desfășurate "eșalonat” pe parcursul ultimilor doi ani de 
zile.

Astfel, după reparațiile interioare (săli de clasă, 
coridoare, grupuri sanitare) și ale acoperișului, în această 
vacanță de vară este rândul lucrărilor de tencuieli și 
zugrăvire a exteriorului clădirii. Valoarea acestor reparații 
efectuate de ICSH - cea care a câștigat licitația lucrării - 
se ridică la cca 250 milioane de lei, bani asigurați de la 
bugetul local. (G.B.)

j CEC DĂ CREDITE LA [ 
! IMM !
| Casa de Economii și
■ Consemnațiuni (CEC) a în- 
I ceput să acorde din a doua
■ jumătate a lunii iunie a.c. 
I credite pentru întreprinde- 
| rile mici și mijlocii. Banii 
| sunt asigurați de către
■ Banca de Stat din Germania
■ KfW. IMM-urile vor putea 
I obține de la CEC credite

Clădirea fostului internat al Școlii generale clasele I- 
VIII din Beriu nu mai e folosită de destul de mult timp. La 
inițiativa prof. Petru Baciu - profesor de limba română la 
Liceul Aurel Vlaicu din Orăștie și colaborator al publicației 
Palia Expres - conducerea școlii dorește să amenajeze în 
una din sălile acestei clădiri un “Muzeu sătesc". Dacă se 
vor găsi banii (7-10 milioane lei) necesari pentru reparații 
și amenajare muzeul sătesc ar putea expune răzbQaie de 
țesut, furci pentru prelucrarea lânii, costume naționale 
specifice zonei și colecții de cărți scrise sau editate de fii 
ai satelor comunei Beriu. (C.M.)

Societatea Romcontrol
A FOST ACREDITATĂ SĂ CERTIFICE
CONFORMITATEA PRODUSELOR

în baza certificatului de acreditatre nr. 013 - C/ 5.04.1999, 
emis de RENAR care recunoaște competența ROMCONTROL 
ca organism de certificare, ROMCONTROL asigură servicii de 
certificare a conformității produselor pe următoarele domenii:

- agricultură
- minerit
- produse alimentare, băuturi și tutun
■ produse petroliere
■ substanțe și produse chimice

și pe următoarele referințiale de certificare
- standarde și norme de produs naționale și 

internaționale sau cele cu caracter normativ intern.
Totodată, ROMCONTROL SA în calitate de organ neutru 

de control oferă celor interesați:
- expertize tehnice vamale
- teste de radioactivitate
- control calitativ ți cantitativ la orice tip de produse. 

ROMCONTROL SA ARAD, Str. Mareșal I. Antonescu,
nr.42, ap.4, Tel./fax: 057/957045

pentru investiții: construcții, | 
achiziționarea de spații noi | 
sau linii tehnologice, în va- . 
loare de până la 575 de mi- 1 
lioane de lei sau echiva- I 
lentul în mărci germane, cu | 
o perioadă de rambursare [ 
de doi ani și o perioadă de ■ 
gratie de cel mult trei luni. ! 
<O_G_)._________________ J

Banca Internațională a Religiilor
Sucursala Deva

Anunță VÂNZAREA, in data de 14 iuliel999, ora 10.00 
Prin LICITAȚIE PUBLICĂ

a imobilului situat in Deva, B-dul Decebal, bl. 16, et. I, ap. 75 
(apartament compus din 3 camere, 2 băi, cămară, debara, 

hol și balcon - in suprafață de 68,18 mp)
Prețul de strigare a fost stabilit la suma de 15ft.OOO.OOO lei 

Licitația are loc la sediul Judecătoriei Deva - biroul executorilor 
Judecătorești 

Informații suplimentare se pot obține de la: 
- Judecătoria Deva - biroul executorilor  Judecătorești 

- Sucursala Deva a Băncii - serviciul credite/oficiuljuridic 
tel. 234231/234232
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SCRISOARE ESCHISA adresată conducerii UDMR
Fiind îngrijorat de pretențiile UDMR și de șantajul practicat asupra 

PNȚCD, PNL și PD, care s-a concretizat în modificări ale Legii 
administrației publice locale, ale Legii învățământului și în votarea 
Legii funcționarului public, care, nu numai că încalcă prevederile art. 
13 din Constituția României, ci - foarte grav - instituie, la propunerea 
UDMR, discriminarea între chiar membrii și susținătorii UDMR pe 
criterii procentuale, m-am decis să vă adresez acest mesaj.

S-a ajuns pentru prima dată într-o țară din lume ca, prin lege, 
cetățenii să aibă privilegii sau să fie nedreptățiți, în funcție de cum 
stau... cu ponderea într-o localitate sau alta, ori într-un județ sau 
altul.

Prin votul iresponsabil al unor parlamentari, s-a ajuns ca unii 
cetățeni români de etnie maghiară, care trăiesc în localități cu o 
pondere de 20,1 %, să poată utiliza limba maghiară în relațiile lor cu 
autoritățile publice, pe când cei care au domiciliul în localități în care 
ponderea lor este de numai 19,99 % sunt discriminați. Nu s-au luat 
în considerare cazurile când, să zicem, mor trei sau se nasc cinci 
etnici maghiari, într-un interval de două zile. Atunci instituțiile publice 
mai sunt sau nu obligate să se adapteze la aceste aberații și 
absurdități legislative? Și-au pus întrebarea dușmanii limbii române 
ce vor face handicapații de o anumită limbă dacă vor ieși din localitățile 
unde au o pondere de peste 20% fără a fi însoțiți de translator 
pentru limba oficială a României, țara în care s-au născut și trăiesc?

în vederea respectării Constituției României și pentru a-i feri pe 
toți cetățenii români de etnie maghiară de discriminarea pe criteriul 
proporțiilor, la care i-a supus UDMR, sugerez conducerii acestei 
uniuni culturale să recurgă, din nou, la un șantaj asupra PNȚCD, PNL 
și PD, solicitându-le să nu stăruie în greșeala făcută de a institui 
discriminarea între cetățenii români de etnie maghiară. Dintotdeauna

UDMR a susținut că apără interesele întregii maghiarimi, dar, în fapt, 
a introdus, cu bună știință, discriminarea negativă, pe bază de 
procent, între etnicii maghiari și mai ales între românii angajați ai 
instituțiilor publice.

Potrivit pretențiilor UDMR și ca rezultat al procentului arbitrar 
de 20 %, se va ajunge ca unii funcționari români să fie obligați la 
însușirea limbii maghiare, iar alții, peste 20 de milioane de români, 
nu. Astfel, se va introduce obligativitatea - contrară Constituției - 
ca populația majoritară românească să învețe limba unei minorități 
care refuză să folosească limba oficială în relația cu instituțiile 
publice ale statului român.

Este absurd ca românii în România să fie obligați, prin lege, să- 
și însușească mai multe din limbile celor 16 minorități, Tn timp ce 
cetățenilor români de diferite etnii - care nu au cerut nimic în scris, 
nici măcar “avocatului” UDMR - să li se permită să pretindă românilor 
majoritari să le învețe și să le folosească limba, ca limbă oficială, în 
locul limbii române înscrisă în Constituția României.

Pentru a fi respectate prevederile Constituției României și limba 
română, se impune ca UDMR, PNȚCD, PNL și PD să acționeze în 
sensul retragerii tuturor pretențiilor UDMR și al rectificării actelor 
normative votate în urma șantajului care s-a exercitat asupra lor 
de către reprezentanții iredentismului maghiar și cozile de topor 
românești. UDMR și supușii săi - PNȚCD, PNL și PD - poartă întreaga 
responsabilitate asupra consecințelor și conflictelor generate de 
acțiunile antiromânești și anticonstituționale.

ANUNȚ»
Vă informăm că lacul Cinciș este proprietatea 

societății noastre șl luciul de apă nu a fost închiriat 
până în prezent nici unei societăți comerciale sau 
asociații sportive, pentru exploatare.

Urmează să întocmim un caiet de sarcini șl să 
scoatem la licitație activitatea de pescuit sportiv sau 
Industrial.

Până la adjudecarea licitației, pe lacul Cinciș pot 
pescui toți pescarii sportivi de la toate asociațiile 
legal constituite.

S.C. Siderurgica S.A. acordă acest drept în calitate 
de proprietar al lacului Cinciș.

DIRECTOR D.M.E. 
ing. Ovidiu Babeș

Societate Comercială
Deva

Băitar
Note • Informații • Opinii

Căsătorii
De la începutul anului și 

până în prezent au spus 
,,Da" în fața ofițerului stării 
civile din Băița doar opt 
perechi de tineri. Ultimele 
două căsătorii s-au oficiat 
în data de 12 iunie, când 
Petru Petros cu Claudia 
Maria Cibian (din Trestia) și 
lancu Gheorghe Avram cu 
Claudia Liliana Adam (din 
Ormindea) și-au unit 
destinele. Tuturor, le dorim 
multă fericire și casă de 
piatră.(C. CÎNDA)

Ajutoare
sociale

Dacă în 1998 plata 
ajutoarelor sociale a fost 
onorată doar pe o perioadă de 
5 luni, anul acesta asistații 
social și-au primit banii numai 
pe lunile ianuarie și februarie.

Pentru că lunar valoarea 
celor 62 de dosare se ridică la 
peste 9 milioane de lei, iar 
bugetul este extrem de sărac, 
dl Ionel Stoia, primarul comunei 
Băița, este de părere că 
speranțele de achitare a plății 
ajutoarelor sociale pe anul în 

^curs s-au risipit.

f ....... ■>

^M-am chef eu acum
de interviuri !“

interlocutor 
dnei Emilia

Pentru că președinta 
cooperativei meșteșugărești 
“Drum Nou" Hunedoara 
lipsea în acel moment, 
secretara are proasta 
inspirație să-mi indice ca 
posibil 
persoana
Felician, contabii-șef al 
unității. încep să mă prezint. 
Nu apuc, însă. Replica șefei 
contabile, aflate la o cafea pe 
culoar, îmi urzică timpanele: 
"N-am chef eu acum de 
interviuri i" Și-apoi, imediat, 
simțind probabil străchinile 
în care tocmai călcase, 
cucoana o întoarce pe aria 
salariatului copleșit de 
obligații: “Sunt foarte 
ocupată, domnule ! Vin de 
pe teren, sunt probleme și 
n-am timp de discuții !" Cu 
ochii la ceașca de cafea 
încerc un “nu păreți chiar 
așa de ocupată...". Cu un 

jgest nervos, gen “ce știi

dumneata", șefa contabilă 
mă concediază rapid, 
aruncându-mi peste umăr 
sfatul de a discuta cu 
președinta. După care îmi 
trântește ușa biroului în 
nas.

înțeleg lipsa de abilitare 
a unor angajați de a da 
relații și accept 
necondiționat un refuz t 
amabil. Insă modul rugos, 
ca să nu zic grosolan, prin 
care contabila-șefă de la 
"Drum Nou" mi-a respins 
demersul jurnalistic scapă 
oricăror rigori aie decenței 
și bunei-cuviințe. Și e 
păcat, măcar pentru modul 
de reprezentare al unui 
operator economic, cum e 
cooperativa “Drum Nou”, 
pentru care comunicarea cu 
exteriorul este o condiție 
esențială a unei activități 
reușite.

Adrian SĂLĂGEAN

la pensie
(Urmare din pag. 1)

cu zile, de foame și de frig, 
ori măcinați de boli 
netratate din neputința 
cumpărării medicamen
telor, când țara se afundă 
tot mai mult în sărăcie și 
deznădejde. Este adevărat 
că asemenea demers 
înseamnă alinierea 
României la standardele

internaționale. Măcar la 
acest capitol. Dar câte 
domenii nu ar trebui 
racordate mai înainte. 
Câte legi importante stau 
la naftalină ori sunt blocate 
la mantinelă. Intraseră 
zilele în sac? Rămăseseră 
președinții pe drumuri? 
Idei dâmbovițene
bolnave...

Gheorghe FUNAR, 
Primara! municipiului Cluj - Napoca 

Secretar general al Partidului România Mare 
■- ■ -------- ---------- ----------------------- ■

P.N.R încearcă
să se impună în 

Transilvania
(Urmare din pag. 1)

pericolului pe care îl reprezintă 
politica de nepăsare a 
autorităților de la București față 
de problemele din Ardeal, fapt 
care poate conduce la adoptarea 
chiar de către etnicii români a 
unei atitudini de respingere a 
valorilor care au condus la 
formarea statului național 
român și deci la apariția unor 
idei secesioniste. Dincolo de 
lipsa de interes a guvernanților 
se ridică și bariera economică 
dintre Transilvania și restul țării. 
Ardealul fiind tot mai asaltat de 
către capitalul maghiar. Pentru a 
surmonta diferențele economice 
dintre Transilvania și restul țării 
pe de o parte și dintre România 
și vecinii ei pe de altă parte, este 
nevoie de o politică economică 
decisă, care să sprijine capitalul 
român și pe micul întreprinzător. 
Numai prin creșterea economică 
- susțin membrii PNR - se poate 
ajunge la o limitare a 
tendințelor secesioniste care 
încep deja să prindă contur în 
anumite cercuri ardelenești.

Chiar dacă mulți dintre 
vorbitori au adus în dezbatere 
probleme de ordin general, 
apelând mult prea des la istorie 
și adoptând accente patetice în 
discursurile lor, au fost și câțiva 
reprezentanți ai județelor care 
au impus auditoriului teme de 
discuție cu adevărat importante, 
cum ar fi problema 
intelectualilor din Transilvania 
sau cea a Munților Apuseni care 
sunt subalimentați, sau 
problema tinerilor intelectuali
care emigrează în număr tot mai sperându-se într-un suport cât 
mare. în cuvântul său mai mare pentru viitoarele 
președintele partidului, dl Viorel alegeri.

Cataramă, a atras atenția că 
problema Transilvaniei nu a 
făcut niciodată obiectul unei 
abordări serioase și 
responsabile din partea 
guvernanților, dovadă fiind și 
imposibilitatea de a spune 
dacă un eventual control 
economic al Transilvaniei de 
către capitalul maghiar 
constituie pe termen lung un 
pericol pentru stabilitatea 
structurilor statale românești. 
Domnul Cataramă a propus, 
iar delegații prezenți au 
adoptat o declarație care în 
esență prezintă principalele 
acțiuni ale partidului după 
accederea la putere. Este 
vorba despre crearea în guvern 
a unui departament special 
pentru monitorizarea tuturor 
manifestărilor antinaționale, 
păstrarea bunurilor culturale 
în proprietatea statului român 
cu despăgubirea corespun
zătoare a foștilor proprietari, 
finalizarea tuturor dosarelor 
care privesc discriminarea 
intelectualilor români. De 
asemenea, se va face o alocare 
către județe a resurselor de la 
buget direct proporțional cu 
plățile făcute de acestea către 
buget și se vor scuti de la plata 
impozitului pe profit pe o 
perioadă de 5 ani societățile 
comerciale cu capital majoritar 
autohton.

Așadar, conferința PNR de 
la Cluj-Napoca a adus în 
discuție probleme care în 
Transilvania au fost 
întotdeauna câștigătoare din 
punct de vedere electoral,

(Urmare din pag. 1) In
- Da. Până acum am editat 

o serie de ghiduri pentru 
fermieri, abordând domeniul 
horticol, zootehnia, cultura 
mare, toate distribuindu-se 
gratuit celor interesați.

De asemenea avem și o 
publicație lunară numită „Alianța 
agricolă”, cele 4000 exemplare 
ajungând în toate localitățile țării. 
Aș mai menționa că întreținem

• Oferă în cadrul complexului comercial, spre 
închiriere, spatii de diferite suprafețe, pentru 
depozitare. Se asigură rampă pentru încărcări- 
descărcări, iluminat, pază, grupuri sociale.

O Vinde la licitație: - Dacia 1310 Break
- Microbuz 10+1 locuri, în perfectă stare de 

funcționare.
Licitația se va ține în fiecare zi de luni, ora IO. la 

sediul societății, din str. Apuseni, nr. 1.
Relații la telefoanele: 223320; 232618; 232619 și 

fax 222087

SC MODE PĂURii CRISTINA
Deva

ANGAJEAZĂ CONDUCĂTOR AUTO, vârsta 30- 
45 ani, studii medii, cunoscător al unei limbi de 
circulație Internațională (germană, engleză, 
Italiană), vechime minimum 5 ani, permis de 
conducere profesionist. ■

Informații strada A. Vlalcu, nr. 19.Orele 10-15

Vremea va fi frumoasă, A4F A caniculară. Cerul va fi senin. 
Vântul va sufla slab. 
Temperaturile minime vor fi 

cuprinse între 17 și 22 grade iar maximele între 32 și 
36 de grade Celsius. (Lăscuț Micloșoni)

S.C. HABER INTERNATIONAL 
S.A. HAȚEGf

angajează
PROGRAMATOR ASISTENT

Cerințe:1

- experiență în programarea în 
FoxPro și lucrul în rețea

Windows 95, 
Windows NT, Novell, 
MS Office

- cunoștințe hard
- disponibilitate 

tru program 
deplasări

Eventualele 
constituie un

Informații la tel. 770690. Puteti« » 
depune CV la sediul firmei - Hațeg, 
str. Progresului, nr. 59 - sau prin fax 
la nr. 777765, până în data de 16 iulie 
1999.

flexibil și

cunoștințe contabile 
avantaj.

dialog permanent cu producătorii agricoli
relații de colaborare cu 
Academia de Științe Agricole și 
Silvice, cu institute de cercetare 
din țară și din străinătate, cum 
ar fi din Franța, Finlanda, 
Canada, Noua Zeelandă și altele. 
Mai amintesc și faptul că ne-am 
implicat în organizarea unor 
acțiuni comune cu fermieri 
străini, care vin cu tehnologii, cu 
experiență proprie și informații

valoroase, iar noi asigurăm 
materializarea în practică a 
rezultatelor performante. 
Programul nostru este alcătuit 
pe termen mediu. în cadrul 
acțiunilor întreprinse am reușit 
să ne formăm o bancă proprie 
de date, referitoare la numărul 
de gospodării existente pe 
localități, cu efective de animale, 
terenuri și alte date ce

caracterizează starea 
agriculturii românești. Desigur 
că pe măsura bugetului alocat 
și a altor fonduri ce ne vin de 
la unele organisme 
internaționale vom dezvolta 
bazele de date și vom dota 
oficiile județene cu cele 
necesare, pentru a asigura 
că ne îndeplinim menirea în 
condiții cât mai bune.


