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Benzina, alcoolul, tutunul
și cafeaua se vor

Noua majorare de prețuri 
pentru alcool, tutun, cafea și 
produse petroliere vine după 
anunțul lui Decebal Traian 
Remeș, ministrul finanțelor, 
care dădea asigurări că 
accizele nu vor mai crește, 
iar la sistemul fiscal nu se 
vor adăuga alte taxe. Numai 
că „mai marii finanțiști” ai 
țării își dovedesc încă o dată 
ingeniozitatea, scotocind și 
mai adânc în buzunarele 
consumatorilor. Dacă până 
acum accizele aveau ca bază 
de referință un plafon valoric 
raportat la leu, noua 
modalitate de calcul arc drept 
suport sumele exprimate în 
curo la cursul BNR. Numai că 
leul se - depreciază continuu 

u față de valutele forte și, în 

aceste condiții, accizele nu 
vor face decât să urmeze o 
tendință continuă de creștere. 
Este greu de crezut că o astfel 
de măsură va spori încasările 
la buget, comercianții fiind 
nevoiți să apeleze tot mai 
frecvent la diverse modalități 
prin care să ocolească 
înregistrarea mărfii în actele 
contabile. Cu alte cuvinte, 
piața neagră mai primește un 
„stimulent”, urmarea directă 
fiind scăderea veniturilor 
bugetare.

De altfel, pentru finele 
anului în curs, prognozele și 
așa optimiste ale oficialilor 
indică un raport de schimb de 
17.500-18.000 lei pentru un 
dolar american. Pentru 
următoarele trei luni, o

scumpi
depreciere mai mare de 
1.500 lei/USD este singura 
în măsură să antreneze 
saltul prețurilor cu amă
nuntul. Insă, condițiile 
finale de livrare sunt, pe de 
altă parte, determinate de 
prețul combustibililor obți
nuți din produsele
petroliere care, la rândul 
lui, va înregistra majorări 
lunare. Așa încât, printr-o 
dublă determinare, prețu
rile produselor riscă să lase 
întreg lanțul producători- 
consumatori fără încasări 
capabile să genereze 
profitul pe care ministrul 
Remeș caută să îl diminueze 
printr-o avalanșă de acte 
legislative. (C.N.)

Potrivit „Cartei Albe a guvernului”

Ml are mari dificultăți în 
combaterea criminalității

In „Carta Albă a 
guvernului”, depusă la 
Birourile Permanente ale 
celor două Camere ale 
parlamentului, se preci
zează că unitățile 
Ministerului de Interne fac 
față cu greu unor fenomene 
cum ar fi creșterea 
infracționalității și crimi
nalității, dublate de 
„internaționalizarea și 
specializarea” acestora. 
Motivele acestei situații ar 
fi - potrivit documentului - 
„efectivele actuale și 
dotarea necorespun
zătoare”.

Ministerul de Interne 
apreciază că ordinea publică 

poate fi amenințată de o 
serie de acțiuni și 
manifestări, care, prin 
diversitate și amploare, pot 
pune în pericol interesele 
României, se mai arată în 
„Carta Albă a guvernului”. 
De asemenea, se mai atrage 
atenția că una din amenințări 
constă în manifestarea unor 
tulburări și tensiuni interne, 
pe fondul relațiilor politice, 
social-economice, intercon- 
fesionale și interetnice, de 
la acte spontane de violență 
până la confruntarea 
deschisă între grupuri cu 
diferite grade de organizare 
și autorități.

O altă amenințare se 

referă la organizarea și 
desfășurarea unor 
activități neautorizate de 
instruire de tip militar, 
precum și folosirea de 
către grupuri civile a 
uniformelor militare, 
precizează documentul. 
Autoritățile semnalaseră și 
acțiuni de defăimare a țării, 
prezentare denaturată a 
unor realități interne, 
îndemnul la război, 
discriminare și ură rasială, 
de clasă sau religioasă, 
incitarea la acte de 
nesupunere civică și 
violență publică, de sepa
ratism teritorial. (C.N.)

COTIDIAN INDEPENDENT

CUVÂNTUL
APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara LIBER

«LA 
FÂNTÂNA 
DORULUI”

Filarmonica de Stat 
"Transilvania" din Cluj 
Napoca organizează astăzi, 
la Casa de cultură din Deva, 
începând cu ora 17, 
spectacolul folcloric sub 
genericul “La fântâna 
dorului". Alături de orches
tra de muzică populară a 
filarmonicii vor evolua 
soliștii Ana Almășana, 
Cristian Pomohacl. Cornel 
Borza, Marinela Baba, 
Florian Roșan ș a. (G.B.)
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Caietul politic Frica de a ieși în strada
9

Vădit lucru, demnitarii 
noștri au pregătire 
multldisciplinară, chiar 
literară. Premierul Radu 
Vasile scrie poezie. 
Președintele PNL, Mircea 
lonescu Quintus, este un 
epigramist cu ștaif. 
Vicepreședintele PDSR, 
Adrian Năstase, este autor 
de tratate de drept, chiar 
dacă se plasează în stânga 
eșichierului politic. Mai pro
lific, președintele PD scrie 
și cărți și ... caiete. De 
curând, el a lansat "Caietul 
politic” Intitulat “Viziune 
politică asupra strategiei de 
dezvoltare a României în 
întâmpinarea secolului XXI”.

Ce vrea liderul PD cu 
această lucrare? A spus el 
însuși în spiciul rostit cu 
ocazia prezentării ei și 
anume că ar putea sta ca 
bază de discuție pentru un 
plan strategic de dezvoltare 
în următorii 10 ani. Mult prea 
pretențios. Mai degrabă

“Caietul politic” se vrea o 
punere în temă a aliaților din 
coaliție, ca și a adversarilor 
din opoziție asupra unei 
viitoare strategii de 
guvernare și de dezvoltare 
a țării, din avanposturile în

care dl Petre Roman este și 
spre care bate cu 
perseverență în continuare. 
Chiar mai sus. De altfel, s-a 
spus că în curând Partidul 
Democrat va adopta o 
platformă - program de 
acțiune politică ce va avea ca 
sursă de inspirație chiar 
numitul "Caiet politic”.

Și în “Caiet”, ca șl în 
toate demersurile sale, di 
Petre Roman nu obosește 
să sublinieze roadele 

pozitive ale scurtei sale 
guvernări, doborâtă cu 
lămpașele și securile de 
abataj de către minerii Văii 
Jiului, în septembrie 1991 - 
dură șl păgubitoare revoltă 
muncitorească împotriva 
procesului de reformă și de 
tranziție la economia de 
piață. Pentru că, în pofida 
erorilor și exagerărilor 
sale, Petre Roman a fost 
acela care a demarat 
capitalismul în România. Și 
chiar dacă place sau nu, 
devine evident azi că, dacă 
demersurile guvernării 
sale nu erau stopate bru
tal, prin sângeroase lupte 
de stradă, România era azi 
mult mai departe în drumul 
ei spre economia de piață, 
spre noul standard social 
preconizat în decembrie 
1989.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Una dintre temerile 

noastre de după '89 
este frica de a ieși în stradă. 

Motivul?! Poți fi acostat în 
orice clipă de un individ care 
te poate jigni, în cel mai bun 
caz, te poate ultragia mergând 
până la molestarea Fizică sau, 
Doamne ferește, și mai rău. 
Și aceasta în orașul (satul) în 
care te-ai născut, ai trăit o 
viață, pe care l-ai simțit ca pe 
o a doua familie. Pentru a Fi 
mai puternice, asemenea 
specimene se reunesc în 
bande organizate, înarmate, 
alcătuite mai ales din tineri.

Dacă înainte cu câțiva ani 
rămâneam contrariați că 
elevi de școală erau atacați și 
“ușurați” de adidași (tot ce 
aveau ei mai bun, procurați 
cu eforturi mari de către 
părinți), ' acum bandele 
pătrund în școli, cer bani și 
mâncare de la copii pentru a 

le asigura protecția. Care nu 
se supun sunt bătuți crunt în 
văzul tuturor. în America se 
intră cu mitraliera ucigând în 
dreapta și în stânga ființe 
nevinovate (elevi și profesori). 
Oare se va ajunge și la noi

Teamă, 
nesiguranță^ 

revoltă
până aici? Urmând exemplul 
din filmele de acțiune cu 
împușcături și sânge cu 
nemiluita, cu pumni, un elev 
dintr-o școală deveană i-a 
administrat un pumn chiar 
propriei profesoare. Ce ani
mal zace într-o astfel de 
ființă?!

Cu câtva timp în urmă, un 

grup de tineri deveni 
provenind din “familii 
bune”, cum se spune, a 
atacat o benzinărie cu un 
pistol, având cagule pe cap, 
însușindu-și toți banii 
încasați de patron. Lipsiți de 
orice reazem moral, 
asemenea indivizi fac tot ce 
le. trece prin cap, în 
inconștiența lor. La ei 
primează instinctul primar. 
Acum nu se mai pune 
problema doar de a fuma în 
școală, ci de a face sex oral 
în WC-urile unor localuri, 
în mașini sau la colț de 
stradă, violuri, bătăi crunte.

Mai nou, spiritul de 
bandă își spune tot mai mult 
cuvântul. Cu două zile în 
urmă priveam cu înfiorare 
cum două bande din Brașov

_________Minei BODEA 

(Continuare în pag. 2)

M SE FAC CAZĂRI Aparențele sunt înșelătoare?!
După o lungă perioadă 

în care n-a funcționat, 
hanul din Sarmizegetusa 
are acum ușile deschise. 
Cum și în ce fel de condiții 
își primește oaspeții, am 
încercat să consemnăm 
într-o zi de septembrie, 
mai exact în data de 21, 
când ne-am aflat în 
documentare prin zonă. 
La mesele scoase afară, 
dar nici la cele din sala 
restaurantului nu se afla 
nici un consumator, 
angajații - respectiv dl 
Daniel Brăilă, bucătar, dna 
Mirela Olariu și dra Ana 
Maria Gășpărescu 
așteptând să apară totuși 
cineva să le solicite 

serviciile, în care scop mai 
făceau ordine, măturau. 
După întrebări repetate am 
aflat că hanul a fost 
preluat, în urmă cu șase- 
șapte luni, spre a i se da 
întrebuințarea inițială, de 
către un întreprinzător din 
Hațeg, dl Sorin Fîcea, 
pentru alte date fiind 
îndrumați să-l căutăm în 
oraș pe dumnealui. Ne-am 
mulțumit însă să 
consemnăm ceea ce am 
constatat direct și anume 
faptul că redeschiderea 
hanului a însemnat 
crearea câtorva locuri de 
muncă pentru persoane 
tinere din sat, salariul lor 
fiind în funcție de realizări.

“La angajare mi s-a cerut 
corectitudine” - spunea 
barmana Mirela Olariu. Pe 
post de bucătar este dl 
Daniel Brăilă, având 
pregătirea necesară în 
acest sens. “Dar fac și 
ceea ce mai trebuie 
făcut” - afirma.

Din păcate, hanul nu 
are apă curentă la etaj, 
acolo unde se află 
amplasate potențialele 
spații de cazare, din 
cauza defecțiunilor la 
instalații. Din acest motiv, 
nu se primesc comenzi 
pentru cazări. Cât ar

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)

Școala specială de la 
Peșteana găzduiește 105 
copii cu deficiențe fizice și 
mentale, asigurând cazare, 
masă, precum și programe 
didactice de specialitate. 
Acești copii provin din 
familii necăjite care se 
confruntă cu mari 
probleme financiare, iar 50 
la sută dintre ei sunt orfani, 
școala realizând astfel și 
ocrotire socială.

După cum ne spunea 
Andrei Axente, adminis
tratorul unității, școala se 
confruntă cu mari greutăți. 
„Există mari datorii către 
furnizori pe care nu le 
putem plăti, deoarece nu 
reușim să încasăm cele 

100 de milioane pe care ni 
le datorează casele de 
copii din județ. Totuși, în 
ciuda greutăților, reușim să 
asigurăm cât de cât hrană 
corespunzătoare copiilor

Școala 
Specială 
Peșteana 

grație gospodăriei anexe (în 
care creștem 32 porci) și 
lotului școlar care ne 
asigură o parte importantă 
a necesarului de legume 
(ceapă, morcovi, păstârnac, 
cartofi etc.) și sfeclă 
furajeră. Astfel în ciuda 
celor doar 12.000 lei/zi 
alocați pentru masă, oferim 

un meniu destul de bogat 
și variat. Tot prin forțe 
proprii s-au executat și 
lucrările de zugrăveli și 
reparare a gardurilor. 
Personalul administrativ, 
cuprinzând supraveghe
tori, bucătari, spălătorese, 
femei de serviciu, 
dovedește înțelegere și 
compasiune față de 
situația acestor copii, 
făcând eforturi pentru a le 
asigura condiții cât mai 
decente de trai."

De asemenea, perso
nalul didactic, cuprinzând 
22 învățători și educatori,

Ciprian MARINUȚ 

(Continuare în pag. 2)
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(și nu de 5-6 membri, ci de 
sute) se pregăteau pentru o 
înfruntare decisivă pentru a 
pune stăpânire pe oraș. Și nu 
erau tineri de ici de colo, ci 
oameni cu bani - valutiști tot 
mai contestați de alții ce 
doreau să intre și ei “în cărți”, 
dar nu mai aveau loc. Și 
atunci au pretins taxă de 
protecție. Pentru înfruntare 
s-au pregătit cu topoare, 
cuțite, bâte, săbii... între ei 
doar sângele poate vorbi. “Se 
schimbă generațiile în 
bande”, preciza unul dintre 
mafioți. Ca în “Groapa” lui 
Barbu unde bătrânul 
Bozoncea cuțitarul este dat la 
o parte de altul mai tânăr. Sau 
în America anilor ’30! Cât 
despre Capitală, ce să mai 
spunem?!

Dacă se bat între ei, 
membrii bandelor rivale, nu 
ar fi o problemă. Răul vine din

Frica de a ieși in strada
f

faptul că atacă oameni 
nevinovați, simpli trecători, 
pentru că bandiții cu ochii 
injectați nu mai aleg. în 
astfel de condiții, forțele de 
ordine încearcă să calmeze 
lucrurile, dialogând cu capii 
bandelor rivale. Din păcate 
nu au dotarea necesară, nu au 
susținerea celorlalte
instituții democratice ale 
statului de drept. în felul 
acesta, statul își dovedește 
slăbiciunea. Membrii 
societății își pierd încrederea 
în cei care trebuie să-i apere. 
Când se vor trezi cei în drept 
va fi prea târziu. O societate 
în care corupția înflorește și 
rezolvă necinstit totul nu este 
una pentru oamenii săi, cei 
mulți, speriați și înfricoșați, 
ci pentru cei puțini, care au 
avut “curajul” să se 
îmbogățească pe căi 
necinstite.

Faptul de la Brașov nu 
s-a încheiat. Vor urma alte 
răfuieli. Asemenea situații 
se întâlnesc în toată țara, 
dar nu sunt mediatizate pe 
măsură. Ele se amplifică pe 
seama slăbiciunii insti
tuțiilor statului de drept 
(vezi situația celor doi 
procurori de la Craiova sau 
lipsa de reacție a 
procurorilor din Brașov etc 
- n.n.) pe fundalul de sărăcie 
și corupție ce a cuprins țara. 
Dacă nu se va acționa Ia timp 
pentru atenuarea unei 
astfel de stări de fapt, mai 
târziu nu se va mai putea 
face nimic. Și acum este 
prea târziu! Suntem 
condamnați la însingurare! 
Deci, oameni buni, cum vine 
seara, retrageți-vă pe la 
casele voastre, închideți 
bine ușile! Nu știți ce 
surpriză vă așteaptă!

Dl Gheorqhe Barbu, președintele Consiliului județean, a condus un atelier 
de dezbatere în cadrul Conferinței Internaționale organizate de IDFP 

Descentralizarea finanțelor publice
în zilele de 23-25 septembrie s-a desfășurat la 

București Conferința internațională 
“Descentralizarea finanțelor publice:realizări și per
spective", în organizarea IDFP.

Programul “Inițiativa de Descentralizarea 
Finanțelor Publice pentru Europa Centrală și de 
Est" a fost lansat în 1995 la inițiativa Consiliului 
Europei, Organizației pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (OECD), Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID) și Institutul pentru 
Dezvoltare Economică al Băncii Mondiale pentru a 
sprijini economiile în tranziție în realizarea reformei. 
Ulterior și guvernele Canadei, Danemarcei, 
Germaniei și Italiei s-au implicat în finanțarea acestei 
inițiative destinate unui numărde 11 țări din Centrul 
și Estul Europei printre care și România.

Descentralizarea Finanțelor Publice Locale se 
referă atât la aspectele economice și politice ale 
transferului puterii fiscale de la nivelul autorităților 
centrale către autoritățile locale, cât și redefinirea 
rolurilor și responsabilităților fiscale de la autoritățile 
publice locale cele mai mici până la cele centrale, 
cuprinzând sfera relațiilor politice, economice și 
instituționale între autorități.

Conferința s-a desfășurat în plen și pe grupuri 
de lucru, cu documente prezentate de către

raportori și moderate în ateliere de către cele mai 
reprezentative persoane publice din Administrația 
Centrală și Regională, iartematicile conferinței, foarte 
vaste de altfel, au cuprins dezbateri privind: 
descentralizarea financiară, experiența țărilor 
occidentale și cea a țărilor Central Europene în 
domeniu, managementul finanțelor publice locale, 
managementul resurselor umane, structura și 
calificarea personalului care va funcționa în 
sistemul finanțelor publice locale, sistemul 
informațional - componentă a bugetului performant, 
finanțarea investițiilor administrațiilor publice locale 
prin creditare și prin intermediul piețelor de capital, 
autoritățile administrației publice locale competente, 
responsabilități și resurse financiare, finanțarea 
cheltuielilor publice locale din fonduri ale bugetului 
de stat și fonduri specialș.

Un atelier de o importanță deosebită a fost cel 
privind "Descentralizarea financiară și politici de 
dezvoltare regională” moderat de către dl Gheorghe 
Barbu, președintele Consiliului Județean Hunedoara, 
președinte al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii V Vest, care regrupează 
județele Arad, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

Ciprian ALIC

(Urmare din pag. 1)

Revenind la “Caietul 
politic”, se cuvine spus că 
liderul PD nu are totuși 
puterea și voința de a-și 
asuma și responsabilitatea 
pentru neîmplinirile
actualei guvernări,. chiar 
dacă reprezentanții PD în 
Executiv marchează anu
mite plusuri față de ceilalți 
miniștri, aruncând pisica în 
principal în curtea PNȚCD, în 
pofida unor înțelegeri de 
suprafață. PD și Petre Ro
man au ieșit nu de puține 
ori la rampă cu acuzații dure 
la adresa partenerilor de

Caietul 
politic 

guvernare, ce-i drept, 
aproape întotdeauna 
motivat (vezi mal ales 
campania anti-Ciorbea), dar 
nimic pozitiv nu s-a 
întâmplat. Dimpotrivă, țara 
a continuat să se prăbu
șească.

Chiar dacă însuși dl 
Petre Roman spune că nu a 
început campania electo
rală, conținutul “Caietului 
politic” este unul pur elec
toral, care are șansa 
însușirii de către români. 
Mai ales că este străbătut 
de tendințe accentuate de 
protecție socială - stoparea 
sărăcirii populației,
privatizarea într-o formă 
originală, de care să profite 
direct cât mai mulți cetățeni, 
redistribuirea echitabilă a 
proprietății, care sunt 
Imposibil de realizat dacă 
nu adopți mai întâi acea 
politică, de obicei demo
cratic - liberală, care poate 
dezvolta societatea și crea 
prosperitatea.

Dar, la urma urmei, este 
vorba doar de un caiet de 
sarcini, de niște gânduri de 
viitor, altminteri Interesante 
și cu priză la alegătorul 
dezorientat. Ca ele să 
devină platformă - program 
de guvernare și apoi 
realitate, contează decisiv 
cu cine se va înfrăți PD după 
alegeri șl câtă greutate va 
avea cuvântul său, opțiunea 
sa politică. Până atunci mal 
este ceva timp. Iar 
campania electorală încă nu 
a început, zlce-se...

Vremea va fi caldă. Cerul va 
prezenta înnorări temporare în 
vestul, nordul și centrul țării, 
unde local va ploua. Vântul va 
sufla slab până la moderat. 
Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse în general între 22 și 
30 de grade, iar minimele între 
10 și 18 grade Celsius.

| Program pentru dezvoltare rurală în 
| România de peste 3 milioane de euroj I Uniunea Europeană a lansat în România un 
| nou program pentru dezvoltare rurală, în valoare 
Ide peste 3 milioane de euro, a declarat într-o 
conferință de presă Andre Lys, șeful secției 

| economie-piață din cadrul Delegației Comisiei 
■ Europene în România. Acest program are rolul de a 
1 pregăti participarea României la programul de 
| preaderare SAPARD, care se va derula din anul 
12000 și care va aduce României peste 150 de 
! milioane de euro anual.
I SAPARD este programul UE pentru agricultură 
| și dezvoltare rurală, care va începe în anul 2000 și 
J va dura șapte ani. România va beneficia, în cadrul 
I acestui program, de o finanțare anuală de peste 
1150 milioane de euro, sumă la care se va adăuga și 
I contribuția Guvernului României, de circa 37,5 

milioane de euro.
I_______________ __ _______ _______

Programul lansat marți constă în finanțarea I 
unor proiecte de investiții în agricultură, care | 
urmăresc dezvoltarea acestei activități ca sursă ■ 
de venituri pentru o mare parte a populației. • 
Organizatorii vor acorda finanțare pentru patru tipuri | 
de proiecte: exploatare agricolă, îmbunătățirea ■ 
procesării și a ambalării produselor agricole, * 1 
dezvoltarea și diversificarea activităților economice | 
care generează venituri alternative și îmbunătățirea i 
infrastructurii agricole. '

investește mult suflet pentru 
acești copii cu probleme. 
,,Chiar dacă de multe ori 
nu-și iau salariile la timp, 
cadrele didactice se ocupă 
cu pasiune de copii, 
predându-le programele
speciale, reduse față de 
cele normale" - ne spunea 
Petru Suciu, liderul sindical 
al unității. După ce copiii 
termină ciclul primar la 
școala din Peșteana, ei 
continuă ciclul gimnazial la 
școala de la Săcel, iar apoi 
cei care corespund ur
mează școala specială de 
la Bretea Strei.

Prezent, joi seara, la 
,,Marius Tucă Show” și 
întrebat cum vede alegerile 
prezidențiale, Corneliu 
Vadim Tudor a declarat, 
elegant, că nu-și dă prea 
mari șanse în cursa din 
2000 („toate la vremea 
lor”) și că în competiție 
crede că vor rămâne Ion

Pot cere bani pentru dezvoltare rurală I 
producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, | 
asociațiile de producători, municipalitățile și ! 
organizațiile neguvernamentale. Aceștia își pot I 
procura cererile de finanțare de la Direcțiile Agricole | 
Județene, începând cu 22 septembrie și le vor. 
depune până la 12 noiembrie a.c. la aceleași sedii. I

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

Hotărârea privind organizarea
și funcționarea M.

Guvernul a adoptat o 
hotărâre privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Afacerilor Externe, ca organ de 
specialitate al administrației 
publice centrale ce asigură 
realizarea politicii externe a 
statului român, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare 
și cu programul de guvernare.

Conform actului normativ, 
Ministerul Afacerilor Externe 
promovează pe plan extern 
interesele naționale ale României, 
asigură Conectarea țării la 
instituțiile europene și euro- 
atlantice, apără, în străinătate, 
drepturile cetățenilor români, 
negociază în numele României 
sau participă la negocierea de 
tratate internaționale, avizează 
acțiunile pe care le inițiază 
celelalte ministere și autorități ale 
administrației centrale și locale în 
probleme care țin de activitatea 
lor specifică, dar care au 
legătură cu relațiile internaționale 

ale României, inițiază sau avizea
ză acordurile și alte înțelegeri 
internaționale pe care ministerele 
și autoritățile administrației 
centrale și locale le încheie.

în subordinea secretarului 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe se înființează postul de 
secretar general adjunct. 
Această funcție se salarizează 
la nivelul salariului de bază 
prevăzut pentru funcția de 
secretar general la Legea 154/ 
1998, cu modificările ulterioare, 
diminuat cu 10%.

Se înființează Academia 
Diplomatică, instituție de 
specialitate în subordinea directă 
a MAE, cu personalitate juridică, 
finanțată prin acest minister de la 
bugetul de stat, având ca scop 
principal realizarea pregătirii și 
perfecționării profesionale a 
personalului diplomatic și consu
lar, precum și a personalului 
tehnico-administrativ a cărui 
activitate este direct legată de

fl. E.
activitatea diplomatică.

Prin bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe se 
finanțează de la bugetul de stat, 
potrivit legii, Fundația Culturală 
Română, Institutul Român de 
Studii Internaționale și 
Academia Diplomatică.

Printre secretariatele 
instituțiilor finanțate din 
fondurile MAE, în cadrul 
numărului total de posturi 
aprobat ministerului, se află 
Centrul Euro-Atlantic, Asociația 
de Drept Internațional și Relații 
Internaționale, Asociația de 
Studii Sud-Est Europene și 
Casa Americii Latine.

Pe data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri se abrogă 
hotărârea Guvernului nr. 479/ 
1994 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Afacerilor Externe, modificată 
și completată prin HG nr. 133/ 
1998, precum și orice alte 
dispoziții contrare.

NU SE FAC ( A7AKI
(Urmare din pag. 1)

costa reparațiile pentru ca 
localul să aibă cu adevărat 
destinația derivată din 
însăși denumirea sa, nu se 
știa exact. Oricum, 
“sumele ar fi mari”...

T 
I 
I

Aparențele sunt 
înșelătoare?!

(Urmare din pag. 1)

IGP se 
restrucrurează

Ministerul de Interne așteaptă girul celor două 
Camere parlamentare pentru opt proiecte de lege 
importante. Potrivit afirmațiilor ministrului Constantin 
Dudu lonescu, printre acestea se află Legea privind 
statutul polițistului și Legea referitoare la funcționarea 
și organizarea Poliției. De asemenea, este așteptată cu 
mult interes promovarea proiectului de modificare și 
funcționare a Ministerului de Interne, această instituție 
funcționând după o lege de dinainte de 1991. Se află, 
totodată, în curs de modificare structura 
Inspectoratului General al Poliției, din cauza 
dificultăților financiare, acesta urmând să intre, de la 1 
decembrie a.c., în restructurare. (A.M. Press)

.. J)

Prezidențiale

Ne-am bucura să 
revenim, consemnând că 
s-a investit în crearea 
confortului, că trecătorii 
se pot adăposti aici peste 
noapte, că au loc și pentru 
mijloacele lor de tracțiune.

Se pare însă că 
această situație relativ 
roză a școlii din Peșteana 
conturată în urma 
discuțiilor cu cei doi 
interlocutori este doar o 
,,aparență înșelătoare". 
Astfel, se zvonește prin 
sat că persoane din 
conducerea școlii speciale 
din Peșteana dau altă 
turnură ajutoarelor uma
nitare primite de școală, 
acestea neajungând la 
copii, ci la alte persoane. 
Sunt într-adevăr apa
rențele înșelătoare? Sau 
iese fum fără foc?

Iliescu (deși la vârsta de 
70 de ani pe care-i va 
împlini în 2000 nu știe 
cum va vorbi aceeași 
limbă cu electoratul 
tânăr) și Emil 
Constantinescu (care de- 
acum înainte va începe 
să crească în sondaje). 
(C.R.)
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CUPA UEFA

Cuvântul liberl- - - J
f Sport

La 6 octombrie

SPERANȚE DE
CALIFICARE
Ieri în Austria s-a disputat 

partida retur contând pentru 
turul întâi al Cupei UEFA între 
Lask Linz și Steaua București, 
al cărei rezultat nu l-am aflat 
însă până la închiderea ediției. 
Sperăm însă că militarii.au re
ușit să-și valorifice avantajul 
de două goluri obținut la Bucu
rești și să se califice pentru 
turul următor.

Speranțe și mai îndrep
tățite de calificare au însă 
dinamoviștii. După ce în urmă 
cu două săptămâni s-au im
pus la Lisabona cu 1-0 (gol 
Vali Năstase din lovitură li
beră), elevii lui Cornel Dinu vor 
disputa mâine pe stadionul 
Cotroceni partida retur în 
compania Benficăi. Portughe
zii au sosit ieri la București, 
fiind cazați la Crown Piaza. 
Imediat după sosire lusitanii 
au efectuat prima pregătire pe 
stadionul Dinamo, iar astă- 
seară de la ora 20,30 pe 
stadionul Cotroceni portughe
zii vor desfășura antrenamen
tul oficial dinaintea partidei de 
mâine. Judecând prin prisma 
rezultatului din partida tur pri
ma șansă de calificare apar
ține dinamoviștilor, dar sur
prizele nu sunt excluse. întâl
nirea va fi oficiată la centru 
de arbitrul irlandez Alan 
Snowy, iar observator UEFA 
va fi danezul Kurt Sorensen. 
(C.M.)

Președintele Federației Române de 
Fotbal, dl. Mircea Sandu, a confirmat zilele 
trecute că la 6 octombrie campioana Ro
mâniei - Rapid, și deținătoarea Cupei - 
Steaua vor susține partida lor din Super- 
cupa României - ediția 1999.

Meciul se va disputa pe stadionul Lia 
Manoliu. Se prevede ca partida să fie 
transmisă în direct și la televiziune, înce
pând din jurul orei 20.

£> DIVIZIA

Post scriptura ia partida

VICTORIA DOBRA
CFR MARMOSIM

DIVIZIA A - TINERET

r  ------------ — —— —
| In perioada 4-6 
I octombrie, 
I transferuri în

fotbal
Ieri, Liga Profesionistă 
Fotbal a hotărât, înde 

urma deciziei Comitetului 
Executiv al FRF, din 16 
septembrie, perioada de 
transferări. Cluburile din 
Divizia A - Ursus, B și C 
vor putea face schimb de 
fotbaliști între 4 și 6 oc
tombrie, data stabilită a 
acestui mini-mercato. în 
luna noiembrie, LPF a de
cis să nu se mai efectu
eze transferuri.

Rapid iii sprijinul 
fotbalului din Ardeal

De curând Mircea Lucescu a făcut o 
declarație primită cu bucurie de unele 
cluburi de fotbal din Ardeal - Oradea, Baia 
Mare, Cluj, Alba lulia și cu surprindere la 
Hunedoara. De ce ? Fiindcă fostul mare 
jucător și actualmente antrenor, apreciat și 
peste hotare, n-a pomenit nici un cuvânt 
despre sprijinul ce l-ar putea acorda Cor- 
vinului, adică acolo unde s-a lansat ca 
antrenor. Din programul Rapidului, pentru 
sprijinirea revenirii fotbalului din Ardeal, 
face parte readucerea spectatorilor în 
tribunele stadioanelor, a unor sponsori și 
susținători potenți ai fotbalului, dar și acor
darea unui ajutor conducerilor acestor 
cluburi, ale căror echipe au evoluat mulți 
ani pe prima scenă fotbalistică a țării - “U” 
Cluj, Poli Timișoara, U.T.Arad, F.C. Bihor 
și F.C. Baia Mare. Un ajutor substanțial îl 
va primi “U” Cluj pentru revenirea în Divizia 
A, atât printr-un ajutor direct, cât și indirect 
(prin împrumut de jucători de la Rapid la 
Cluj și prin cumpărarea unor jucători de la 
Universitatea). Noi sperăm să fie doar o 
scăpare trecătoare a lui Mircea Lucescu - 
fiindcă în el ne este nădejdea și de aceea 
nu trebuie să uite că Rednic și Lobonț 
care apără cu succes culorile Rapidului și 
loniță care continuă să-l pregătească 
acum la Rapid pe bravul portar hune- 
dorean au evoluat la Corvinul Hunedoara. 
Și noi suntem ardeleni, ne bucură dorința 
Rapidului de a sprijini revigorarea fot
balului din această parte a țării, și de 
aceea, dorim ca Mircea Lucescu (pe care 
noi îl prețuim și-l apreciem mult pentru ce 
a făcut și pentru Hunedoara) să-și reamin
tească și de Corvinul!

Azi Rapidul va juca cu F.C. Baia Mare. 
Pe când și la Hunedoara?

S. CERBU

Aducând față în față două echipe 
neînvinse după șapte etape, partida 
derby a Diviziei D, disputată duminică 
la Dobra, a atras în jurul stadionului 
din Dobra (pentru că tribune propriu- 
zis nu există) un număr destul de 
însemnat de spectatori.

Pe parcursul desfășurării jocului, 
galeria simeriană a avut o comportare 
obișnuită pentru un stadion, îmbinând 
“scăpările vulgare” cu cântece, scan
dări și frumoase încurajări adresate 
favoriților. La finalul partidei supor
terii din Simeria au dovedit întâi spor
tivitate aplaudându-și la scenă des
chisă favoriții deși aceștia au pierdut. 
Apoi, iritați mai ales de prestația arbi
trilor, simerienii au dovedit nervozi
tate fiind pe punctul de a se încăiera 
cu forțele de ordine și cu reprezen
tanții gazdelor.

De partea cealaltă, galeria gazde
lor, formată în majoritate din fete ti
nere (puștoaice), a constituit o sur
priză neplăcută, prestația ei limitân- 
du-se la huiduieli, trivialități și injurii 
(!!) adresate echipei adverse, expresii 
care nu prea onorează nici statutul de 
... boschetar, darmite pe cel de tâ
nără domnișoară. O altă scăpare a 
gazdelor (a organizatorilor) este 
aceea că spiritul de afaceri al con
ducătorilor echipei s-a regăsit și la 
stadion unde se comercializau mititei, 
răcoritoare și... bere. Să nu fi știut 
organizatorii că prezența băuturilor 
alcoolice în incinta stadionului este 
interzisă?

Din păcate, această atmosferă din 
“jurul terenului” a avut ca efect un 
lucru care trebuie să ne dea de gân
dit. Un băiețel de vreo cinci anișori 
care asista cu mirare la disputa între 
suporteri și poliție a fost luat de mână 
de tatăl său și amenințat că este “ul
tima dată când venim la meci". 
Decizia părintelui este justificată. 
Sperăm ca și deciziile Asociației Ju
dețene de Fotbal în legătură cu 
această partidă să nu se lase aștep
tate și să fie asemănătoare cu cea a 
tatălui micului băiețel.

Ciprian MARINUȚ

1. FC ARGEȘ 10 7 2 1 20-9 23
2. FC Gloria Bistrița 10 7 2 1 22-12 23
3. FC Onești 10 7 0 3 19-5 21
4. FC Petrolul 10 6 2 2 13-13 20
5. FC Brașov 10 5 2 3 24-12 17
6. CSM Reșița 10 4 4 2 18-13 18
7. FCM Bacău 9 4 4 1 15-10 16
8. UFC Rapid 10 4 3 3 25-16 15
9. FC Dinamo 9 3 5 1 9-5 14
10. Univ. Craiora 10 3 3 4 12-13 12
11. FC Farul C-ța 10 4 0 6 24-26 12
12.FC Steaua 10 3 3 4 17-20 12
13.FC Național 9 3 1 5 21-21 10
14.FC Oțelul Galați 10 3 1 6 19-22 10
15.AS Rocar Buc. 10 3 1 6 12-17 10
16.Astra Ploiești 9 2 2 5 12-14 8
17. Extensiv Craiova 10 2 1 7 7-25 7
18.FC Ceahlăul P.N. 10 0 0 10 4-48 0

CLASAMENTcLc JUNIORILOR
JUNIORI Al

Corvinul Hunedoara 2 2 0 0 15-1 6
Jiul Petroșani 2 1 0 1 7-3 3

I Victoria Călan 2 1 0 1 4-6 3
Viitorul Orăștie 2 0 0 2 0-16 0

JUNIORI Bl
Corvinul Hunedoara 2 2 0 0 13-0 6
Jiul Petroșani 2 1 0 1 3-7 3
Viitorul Orăștie 2 1 0 1 6-8 3
Victoria Călan 2 1 0 1 2-9 3

r
JUNIORI C VALEA MUREȘULUI
Tehno Sporting Simeria 5 5 0 0 26-3 15
ASA Aurul Brad 5 5 0 0 24-2 15
Starting Deva 5 4 0 1 24-8 12
FC Corvinul 5 3 1 1 29-10 10
Dacia Orăștie 5 2 1 2 18-8 7
Minerul Certej 5 2 0 3 9-10 6
CSS Hunedoara 5 2 0 3 9-15 6
CIF Aliman Brad 5 1 0 4 6-18 3
Cetate Deva 5 0 0 5 2-32 0
Viitorul Orăștie 5 0 0 5 3-44 0

( JUNIORI C VALEA JIULUI J
Jiul Petroșani 2 2 0 0 7-0 6
Minerul Lupeni 2 1 0 1 5-5 3
Inter Lonea 2 1 0 1 3-5 3
Minerul Uricani 2 0 0 2 0-5 0

Z"

Q DIVIZIA Bl
Rezultatele etapei: Foresta Suceava - 

Precizia Săcele 2-0; Chindia Târgoviște - 
Poiana Câmpina 1-0; Petrolul Moinești - Cimentul 
Fieni 1-0; Dacia Pitești - Metrom Brașov 1-2; Poli 
lași - AS Midia Năvodari 0-2; Gloria Buzău - 
Juventus Buc. 1-1; Callatis Mangalia - 
Laminorul Roman 2-0; Dunărea Galați - 
Diplomatic Focșani 0-0; Tractorul Bv. - Sportul 
Stud. 1-0:

CLASAMENTUL
1. FORESTA 9 7 1 1 17-6 22
2. Midia Năv. 9 7 0 2 20-7 21
3. Laminorul R. 9 6 2 1 19-6 20
4. Metrom Bv. 9 5 2 2 10-5 17
5. Sportul Stud. 9 5 1 3 17-10 16
6. Callatis Mang. 9 5 1 3 12-7 16
7. Diplomatic Focș. 9 4 2 3 10-7 14
8. Tractorul Bv. 9 4 1 4 11-10 13
9. Cimentul 9 4 1 4 8-7 13
10. Petr. Moinești 9 4 1 4 7-10 13
11. Dacia Pitești 9 3 3 3 10-14 12
12. Juventus Buc. 9 3 2 4 6-13 11
13. Poiana 9 3 1 5 9-14 10
14. Dun. Galați 9 3 1 5 8-16 10
15. Poli lași 9 2 1 6 8-14 7
16 Chindia 9 2 0 7 6-14 6
17 Precizia S. 9 1 2 6 5-10 5
18 Gl. Buzău 9 1 2 6 5-18 5

Etapa viitoare: Laminorul - Poli lași;
Diplomatic - Dacia Pitești; Metrom - Callatis; 
Juventus - Dun. Galați; Poiana - Gl. Buzău; Midia
- Foresta; Sportul Stud. - Petr. Moinești; Precizia
- Tractorul Bv.; Cimentul - Chindia.

DIVIZIA C5
Rezultatele etapei: Mecanica Sibiu - 

Gilortul Tg. C. 1-0; Rapid Brașov - Nitramonia 
Făgăraș 1-2; Petr. Stoina - Petr. Țicleni 2-0; FC 
Sf. Gh. - Min. Berbești 2-0; Oltchim Rm. V. - AS 
Curtea de Argeș 2-0; Min. Mătăsari - Pandurii 
Tg. J. 2-3; Viromet Vict. - Romradiatoare Bv. 2-0; 
Petr. Drăgășani - Șoimii Sibiu 1-4; Forest. 
Stâlpeni - Textila Prejmer 0-1.

CLASAMENTUL
1. ȘOIMII SIBIU 9 8 0 1 22-8 24
2. Pandurii Tg. J. 9 7 0 2 25-12 21
3. Sf. Gheorghe 9 6 0 3 16-9 18
4. AS Curtea de Arg .9 5 2 2 16-10 17
5. Oltchim Rm.V. 9 5 1 3 14-8 16
6. Viromet Vict. 9 5 1 3 13-10 16
7. Nitramonia 9 4 2 3 11-13 14
8. Textila Prej. 9 4 1 4 6-9 13
9. Mec. Sibiu 9 4 1 4 11-16 13
10. Min. Mătăsari 9 4 0 5 16-14 12
11. Petr. Stoina 9 3 2 4 16-16 11
12. Min. Horezu 9 3 2 4 7-10 11
13. Petr. Drăgășani 9 3 1 5 13-18 10
14. Rapid Brașov 9 2 3 4 8-12 9
15. Forest. Stâlp. 9 3 0 6 8-15 9
16. Petr. Țicleni 9 2 3 4 10-18 9
17. Gilortul 9 2 1 6 8-10 7
18. Romradiatoare 9 0 2 7 3-15 2

Etapa viitoare: Nitramonia - Petr. Stoina; 
AS C.de Argeș - Mecanica; Gilortul - Rapid Bv.; 
Min. Horezu - Oltchim Rm. V.; Șoimii - FC Sf. 
Gheorghe; Petr. Țicleni - Viromet; Pandurii - 
Forestierul; Romradiatoare - Min. Mătăsari; 
Textila Prej. - Petr. Drăgășani.

DIVIZIA C6 Cf DIVIZIA
2

JUNIORI
Rezultatele etapei: Laminorul Beclean - 

Oașul Negrești 1-2; Min. Ocna Dej - Silvana 
Cehul Silvaniei 6-0; Ind. C. Turzii - Arieșul Turda
1- 1; Olimpia Salonta - Phoenix B.M. 0-1; 
Armătura - CFR Cluj 2-0; Crișul Aleșd - Un. Dej
2- 2; Olimp. Gherla - Min. Sărmășag 3-0; FC Baia 
Mare - Someșul S.M. 3-1.

CLASAMENTUL
1. BAIA MARE 9 8 0 1 29-7 24
2. Olimp. Gherla 9 7 0 2 23-8 21
3. Ind.C. Turzii 9 6 1 2 22-13 19
4. Phoenix B.M. 8 5 2 1 16-8 17
5. Oașul Negrești 8 5 2 1 16-13 17
6. Someșul S.M. 8 5 0 3 10-10 15
7. Armătura Z. 9 4 1 4 12-12 13
8. Unirea Dej 8 4 0 4 16-8 12
9. Progr. Șomcuța 8 3 1 4 15-11 10
10. CFR Cluj 8 3 1 4 15-18 10
11. Crișul Aleșd 9 3 1 5 13-16 10
12. Arieșul Turda 8 3 1 4 11-16 10
13. Min. Sărmășag 8 2 2 4 6-13 8
14. Silvana 8 2 1 5 6-17 7
15. Min. Ocna Dej 9 2 0 7 10-18 6
16. Lamin. Beclean 9 2 0 7 10-23 6
17.Olimp. Salonta 9 1 1 7 6-25 4

Etapa viitoare: Silvana - Ind. C. Turzii; 
Phoenix - Lam. Beclean; Oașul Negrești - Min. 
Ocna Dej; Min. Sărmășag - Progr. Șomcuța M.; 
Arieșul - Crișul Aleșd; CFR Cluj - FC B.Mare; 
Unirea Dej - Armătura; Someșul - Olimpia 
Gherla; Olimpia Salonta - stă.

—

Rezultatele etapei nr. 8 din 26 sept. 
1999: Casino Ilia - Min. Aninoasa (neprez.) 
3-0; Victoria Călan - Dacia Orăștie 4-1; Met. 
Crișcior - Constr. Hunedoara 0-9; FC 
Paroșeni Vulcan - Min. Bărbăteni 0-0; CIF 
Aliman Brad - Min. Poiana Rusca 0-4; Univ. 
Petroșani - Retezatul Hațeg 0-1; Victoria 
Dobra - CFR Marmosim Simeria 0-4.

CLASAMENTUL
1. CFR Marmosim Sim. 8
2. Vict. Călan 8
3. Retezatul Hațeg 8
4. Constr. Huned. 8
5. Casino Ilia 8
6. FC Paroș - Vulcan 8
7. Min. Bărbăteni 8
8. Min. Poiana Ruscă 8
9. Vict. Dobra 8
10. Min. Aninoasa 8
11. Univ. Petroșani 8
12. CIF Aliman Brad 8
13. FC Dacia Orăștie 8
14. Met. Crișcior 8

7 1 0 37-11 22
7 1 0 23-4 22
5 2 1 30-7 17
4 3 1 23-6 15
4 3 1 23-8 15
4 3 1 19-8 15
4 1 3 22-14 13
3 1 413-19 10
3 0 522-30 9
3 0 513-22 9
2 0 614-28 6
1 0 7 7-29 3
0 2 612-27 2
0 0 8 4-49 0

Etapa viitoare, nr. 9, din 3 oct. 1999:
CFR Marm. Simeria - Casino Ilia; Min. Ani
noasa - Victoria Călan; Dacia Orăștie - Met. 
Crișcior (2.10, ora 9,00); Constr. Hunedoara - 
FC Paroșeni Vulcan; Min. Bărbăteni - CIF 
Aliman Brad; Min. Poiana Ruscă - Univ. 

^Petroșani; Retezatul Hațeg - Victoria Dobra.

militarii.au
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IMM-urile se prăbușesc
Potrivit datelor statistice ale 

Consiliului Național al întreprinderilor 
Private Mici și Mijlocii din România 
(CNIPMMR), la sfârșitul anului 1996, 
totalul acestora era de 650.000, pentru 
ca în prezent să mai ființeze 325.000, 
adică exact jumătate. Dintre acestea, 
93 la sută sunt microîntreprinderi (cu 
mai puțin de 10 salariați), șase la sută 
sunt întreprinderi mici (având între 10 și 
49 de angajați) și unu lă sută sunt 
întreprinderi mijlocii (cu efective de 50- 
249 de încadrați în muncă).

De menționat că în anul 1998 
aproape jumătate dintre IMM-uri nu au 
înregistrat profit ori au lucrat cu pierderi. 
Situația se menține și de la începutul 
acestui an Consecințele sunt grave din 
două puncte de vedere. Se diminuează 
veniturile la bugetul de stat și se reduc 
locurile de muncă, sporind numărul

șomerilor. Din păcate, mai marii zilei, 
guvernanți, parlamentari privesc 
insensibili această stare de lucruri, care 
afectează prezentul și pune în pericol 
viitorul României.

Că este așa o confirmă și discuțiile 
controversate pe marginea Legii IMM- 
urilor. Deși a fost adoptată de 
Parlament și promulgată de șeful 
statului, legea nu este funcțională, 
întrucât Executivul a anulat prin trei acte 
normative emise în lunile iulie și august 
a.c., fa indicația FMI, toate facilitățile 
fiscale stipulate în lege, respectiv 
scutirile de anumite taxe și impozite. De 
asemenea, FPS întârzie nepermis 
întocmirea listelor cu spațiile devenite 
disponibile la întreprinderile de stat, 
pentru a fi preluate și folosite de către 
IMM-uri.

5 ,
Restructurarea și privatizarea aduc 

cu ele creșterea numărului de persoane 
rămase în afara unui loc de muncă. La 
sfârșitul lunii august a.c., numărul 
șomerilor înregistrați la nivelul țării a 
fost de 1.075.000 de persoane, femeile

Județul Hunedoara
- campion pe țară 

_____ la șomaj_____ , 
deținând o pondere de 46,2 la sută. 
Dintre aceștia, 345.000 beneficiau de 
ajutor de șomaj, 415.000 erau în alocație 
de sprijin, 73.000 aveau ajutoare de 
integrare profesională, iar 242.000 erau 
neindemnizați, adică fără nici o sursă de 
venituri.

In plan teritorial,'cea mai ridicată 
rată a șomajului se înregistrează în 
județul Hunedoara, de 20,6 la sută, cu 
mult peste media pe țară, provenind în 

^principal din minerit și siderurgie.

Bugetul - o 
plapumă prea 

strâmtă
Nult așteptata rectificare a bugetului s-a produs. 

Guvernul a aprobat săptămâna trecută Ordonanța 
de Urgență privind modificarea Legii bugetului de stat pe 

1999, taman la ceasul când se afla în țara noastră echipa 
de experți a FMI, venită să constate în ce măsură ne 
îndeplinim angajamentele asumate prin acordul stand-by, 
în vederea acordării (sau nu) celei de a doua tranșe de 
împrumut, de 189 milioane de dolari, prevăzută pentru luna 
octombrie a.c.

Așteptată ca o speranță, rectificarea bugetară a fost o 
deziluzie aproape generală. Fiecare minister ceruse mult și 
credea că va primi măcar o ciozvârtă cât de mică din noul 
buget, cu care să-și mai oblojească rănile tranziției. Nu s-

COMENTARIUL PAGINII

Industria mica se pregătește de... 
marea privatizare

Industria mică hunedo- 
reană, care împânzea tot 
județul, își reduce de mulți ani 
volumul activității și efectivul 
de personal. în timp s-a divizat 
teritorial, și-a schimbat de 
câteva ori numele și de mai 
multe ori conducătorii, a închis 
unitățile perdante și a închiriat 
spațiile devenite disponibile, 
încercând să supraviețuiască 
în haosul tranziției la 
economia de piață.

în prezent, SC Metalotex 
SA Deva se pare că și-a găsit 
oarecare echilibru. Și-a 
concentrat activitatea pe 
câteva domenii de producție, 
viabile și de perspectivă, are o 
echipă de conducere foarte 
tânără, cu media de vârstă de 
30 de ani, dinamică și 
ambițioasă, în jurul căreia 
gravitează vreo 92 de 
angajați, cu toții deciși să 
redreseze cât mai mult soarta 
unității și s-o înscrie pe 
traiectoria privatizării.

- Știm că doar privatizarea 
este perspectiva și șansa 
noastră de a exista și în acest 
sens pregătim cu atenție și 
responsabilitate toate 
condițiile, sublinia cu 

încredere inginerul Daniel 
Ștoi. directorul societății. Va fi 
și o altă responsabilitate, și o 
altă motivație a muncii. Dar 
știm, simțim și că nu este ușor. 
Avem un patrimoniu 
considerabil, compus dintr-un 
mare număr de active, 
răspândite în mai multe 
localități ale județului, care nu 
mai sunt funcționale, eficiente.

• Metalotex, adică metale-textile
• O nouă echipă de conducere, dinamică, 

optimistă
• în centrul atenției - producția, eficiența 

economică

Le-am închis. Pe unele poate 
le vom reactiva, pe altele le 
vindem. Oricum, după 
analizele făcute, am decis să 
menținem și să. dezvoltăm 
doar câteva capacități de 
producție și unități de comerț. 
Mă refer la secțiile de confecții 
metalice, de tâmplărie și de 
textile din Deva, la cea de 
plăpumi-saltele din Petroșani, 
la cele câteva unități 
comerciale de asemenea din 
Deva. Dar vom face noi 

evaluări și prognoze într-o 
strategie a societății pe termen 
lung.

Directorul SC Metalotex SA 
Deva este mulțumit că se 
constată o schimbare în bine a 
mentalității oamenilor, că toți 
angajați! sunt ferm hotărâți să 
asigure fluență și eficiență 
întregii activități a firmei, să-i 
imprime un curs continuu 

ascendent, să meargă 
împreună pe drumul tranziției 
spre economia de piață. „De 
altfel, obiectivul nostru numărul 
unu este acum recuperarea a 
cât mai mult din creanțe și 
achitarea, până la sfârșitul lunii 
curente, a unei bune părți a 
datoriilor restante către bugetul 
de stat, altele fiindu-ne 
reeșalonate în timp, pentru a 
putea beneficia de ordonanța 
nr. 68/1999, privind reducerea 
plății penalităților, releva dna

Anca Sânqerean. contabil 
șef al societății. Menționez 
că reușim să ne echilibrăm 
balanța venituri-cheltuieli, să 
ne diminuăm continuu 
datoriile și să ne sporim 
veniturile, ceea ce ne 
conferă credibilitate în 
relațiile cu colaboratorii, cu 
beneficiarii produselor și 
serviciilor pe care le 
prestăm, să plătim la timp și 
integral salariile angajaților 
noștri, chiar dacă acestea 
sunt încă modeste”.

SC Metalotex SA Deva se 
află și ea în vizorul 
privatizării, la această oră 
FPS deținând 73,39 la sută 
din capitalul firmei, SIF - 
23,47 la sută, iar restul - 
posesorii de cupoane. Când 
se va produce aceasta e 
greu de spus. Și nici nu 
preocupă în mod special 
conducerea societății. 
Accentul este pus pe 
rentabilizarea ei cât mai 
rapidă și cât mai 
substanțială, pentru a-i spori 
cota la privatizare. Și 
semnele sunt pozitive, în 
continuă îmbunătățire.

a întâmplat așa. Din plusul de venituri de 17.305 miliarde 
de lei, provenite în special din taxe și impozite, 9819 
miliarde de lei au fost dirijate spre acțiuni ale Ministerului 
Finanțelor și spre acoperirea dobânzilor la datoria publică 
și a diferențelor de curs valutar. Puține domenii au primit 
ceva sume în plus: Ministerul Educației Naționale - 2436 
miliarde de lei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale -1473 
miliarde de lei, Ministerul Apărării Naționale - 885 miliarde 
de lei, Ministerul de Interne - 866 miliarde de lei, Ministerul 
Industriei și Comerțului - 741 miliarde de lei, precum și 
Departamentul pentru Protecția Copilului - 674 miliarde de 
lei și Secretariatul de Stat pentru Culte - 395 miliarde de lei. 
Dacă domeniile mai sus menționate au primit cu mult mai 
puțin decât ceruseră, alții au pățit-o mai rău, dijmuindu-li- 
se unele sume din bugetul inițial: Ministerul Sănătății - 201 
miliarde de lei, Ministerul Culturii - 200 miliarde de lei și 
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - 395 
miliarde de lei.

Nemulțumirea a fost mare, chiar și din partea celui care 
a împărțit bucatele, ministrul Decebal Traian Remeș, însă 
trebuie înțeles că nu era de unde să se dea mai mult. 
Plapuma bugetului de stat al României este atât de strâmtă, 
încât multora le vor îngheța la iarnă picioarele, rămase 
neacoperite. Cifrele modificate permit ca nivelul bugetar să 
se mențină la nivelul stabilit în discuțiile cu FMI, respectiv 
la 4,1 la sută din PIB. Dar nu impunerile FMI dau valoarea 
bugetului nostru, ci neputința guvernanților de a așeza țara 
pe bazele unei dezvoltări și acumulări măcar și modeste, 
lăsând-o pradă distrugerii prin hoție, contrabandă și 
evaziune fiscală, prin privatizare lentă și haotică și 
dezmembrare iremediabilă.

în zadar ne spune dl Decebal Traian Remeș că la anul 
nu vor mai crește impozitele și taxele; în zadar ne 
optimizează dl Radu Vasile că în 2000 vom simți redresarea 
economică; în zadar ne amăgește dl Emil Constantinescu, 
între altele, că de anul viitor românii se vor înfrupta din 
cornul abundenței. Starea de acum a țării nu dă nici un 
motiv de speranță în mai bine într-un timp prea scurt. 
Dimpotrivă.

^Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLÂGEAN

Un vis prea îndepărtat pentru 
micul producător

Rechizitele școlare - un lux 
al tranziției

Cel mai mare coșmar al 
micului producător agricol 
român se declanșează, în 
fiecare an, imediat după 
recoltarea producției. Cu sacii 
plini, rod al rugăciunilor de 
vreme bună, al banilor, 
timpului și nervilor plătiți tribut 
pentru întoarcerea pământului 
spre tăria roditoare a soarelui, 
țăranul român, mic sau 
mijlociu întreprinzător în 
agricultură, primește lovitura 
de grație. La finele ciclului 
productiv începe haosul. O 
parte notabilă din recolte este 
batjocorită la bazele de 
colectare, unde costurile 
depozitării sunt direct 
proporționale cu durata ei. 
Cum în agricultură vânzarea 
se face complet neorganizat 
și la hazard, piața fiind 
dominată de prețuri sub 
costuri și de “tunari", 
depozitarea la “angro” a 
producției agricole devine un 
cost care dijmuiește la sânge 
proprietarul. Finalul unui astfel 
de scenariu îl scoate de 
păgubit “consacrat” pe 
agricultor care se vede nevoit 

să-și ia recolta acasă și s-o 
urce în_ pod, pentru “uz 
intern”. în România lipsesc 
chiar verigile de bază care ar 
putea armoniza activitatea 
agricolă cu performanța 
economică. Este vorba de 
sprijinirea producătorului și 
asigurarea desfacerii. Mult 
visata piață “de gros” care să 
se constituie într-o placă 
turnantă între producători și 
consumatori nu există și nici 
nu sunt create premisele 
pentru înființarea ei. Cine ar 
putea compensa acest viciu 
organizatoric?

Acesta a fost unul din 
subiectele abordate cu dl 
Doinei Pădurean, contabil șef 
la SC Hortina SA Deva, firmă 
specializată în comerțul 
angros cu fructe și legume. 
Din cele declarate de 
interlocutor am reținut că 
principalii furnizori ai firmei 
devene sunt plătitori de TVA, 
adică alte firme care au 
activități în domeniul cultivării 
fructelor și legumelor. Este 
vorba, în cazul Hortina, de 
Serele Sîntandrei și Săulești, 

ferma Dimagra Deva și 
Fravil Rm. Vîlcea. Firma 
rulează, exclusiv la Deva, 
cca. 26 de tone de legume și 
fructe lunar, pe care le 
desface prin rețeaua 
comercială proprie formată 
din 9 aprozare. Ponderea 
furnizorilor la Hortina o 
constitute producătorii 
“persoane juridice”, aceștia 
fiind preferați micilor 
producători. “Este mai 
convenabil pentru noi să 
cumpărăm de la o firmă 
plătitoare de TVA, deoarece 
prin “jocul contabil" al 
acestuia reușim să obținem 
cumulat un beneficiu mai 
bun la un preț competitiv. în 
cazul micilor întreprinzători, 
neplătitori de TVA, pentru 
obținerea aceluiași profit am 
fi nevoiți să umflăm prea 
mult prețurile. Din această 
cauză micii producători de 
legume și fructe nu pot intra 
pe piața de gros, ei fiind 
automat dirijați spre piața 
țărănească”, ne spune dl 
Pădurean.

Speranța de mai bine a 
oricărui librar se țese în 
fiecare an în jurul datei de 
începere a școlilor. Atunci și 
numai atunci pentru părinți 
cumpărarea de rechizite 
devine o obligație pe care 
rigorile școlărești o impun. 
Caietul, manualul, stiloul sau 
ascuțitoarea sunt “efecte” 
care nu trebuie să lipsească 
de pe pupitrul nici unui elev.

Cum reușesc hațeganii să 
asigure “trusoul” școlăresc 
propriilor copii în acest an 
încercăm să aflăm la una din 
“sursele” de aprovizionare a 
orașului Hațeg, librăria 
cooperației. Șefa de unitate, 
dna Norica Lăsconi, ne spune 
că, în tandem cu scăderea 
continuă a puterii de 
cumpărare a clienților, nivelul 
vânzării rechizitelor școlare în 
acest an s-a diminuat 
substanțial. In luna august, ce 
a precedat începerea anului 
școlar, volumul vânzărilor a 
fost de cca. 70 de milioane de 
lei, depășindu-se cu 30 de

9
milioane de lei media 
încasărilor lunare. Cât de puțin 
înseamnă aceasta putem afla 
dacă avem în vedere că în 
perioada similară a lui 1998, 
librăria a vândut rechizite în 
valoare totală de 90 de 
milioane de lei. Luând în calcul 
și inflația, cele 70 de milioane 
încasate în acest an apar în 
adevărata lumină, relevând o 
atrofiere severă a desfacerii. 
Nici nu e de mirare că se 
întâmplă aceasta când, într-un 
oraș în care șomajul face 
ravagii, “costurile” școlărești 
ale unui elev de clasa I se 
ridică la aproape 400.000 de 
lei. Cel mai cumpărat reper 
este vechiul și clasicul caiet cu 
48 de file. Astăzi sunt însă 
cerințe multiple, din care 
amintim doar caietele speciale 
și manualele care se vând la 
prețuri prohibitive pentru tot 
mai multe buzunare.

Un alt motiv care duce la 
scăderea vânzărilor librăriei 
este dispariția comerțului 
specializat. “Astăzi toată 

lumea vinde de toate. 
Magazinele din vecinătatea 
librăriei noastre vând caiete 
și parțial diferite rechizite. In 
aceste condiții, sunt clienți 
care au o afinitate mai mare 
pentru alte magazine, de 
unde-și cumpără, de 
exemplu, pâinea, ocazie cu 
care iau și câteva caiete 
pentru școlarii de acasă”, 
precizează dna Lăsconi. De 
la un camion cu caiete, 
astăzi librăria cooperației din 
Hațeg mai desface 5-6 
pachete.

Dacă vânzarea de 
rechizite merge anevoie, cea 
de carte este de-a dreptul 
catastrofală. Oamenii 
preferă mai bine să-și ia 
pâine o lună, decât să-și 
cumpere la același preț o 
carte. Se mai vând, 
sporadic, cărți de
specialitate strict necesare 
pentru instruirea în domeniul 
calculatoarelor sau
energeticii.
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Prieteniile se leagă mai 
ușor vara, ca și cum soarele 
și strălucirea ar încălzi ini
mile celor care mai au puterea 
de a crede. Sentimentele sunt 
mai umane sau, în orice caz, 
amăgirea este mai mare. Fi
rescul te invită să-ți petreci o 
clipă dincolo de frământările 
sufletului și de tulburările din 
străfundu-ți. Și cel mai ade
sea nu ai răgaz pentru un 
refuz.

Deși parcul e la nici doi 
pași, ei preferă “banca din 
spatele blocului” - loc de joc și 
glume, lacrimi și vise, iubiri de 
o clipă și prea puține speranțe. 
Unii dintre ei sunt prieteni foar
te buni. Alții s-au înțeles mai 
bine pe vremuri. Pe unii îi 
unește trecutul, pe alții “șan
sa" de a împărți șederea la un 
bloc banal și scândura prea 
îngustă din ceea ce a fost 
odată “banca cea nouă". Par
că se cunosc de-o viață și tot 
nu-i suficient. Sunt reticenți la 
ceea ce vine din “afară” - “șme
cheri de cartier”, "puicuțe de 
ocazie” - și nu pentru că le-ar 
fi străine toate acestea, ci 
pentru că au luat contact cu 
ele, dar acum sunt alții “mai 
tari”. Or, ei nu mai sunt ce-au 
fost odată... Acum se mulțu
mesc să se întâlnească la un 
joc de cărți sau, mai nou, la o 
partidă de table. Pe lângă 
amintiri este tot ce-i mai

învățământ special 
pentru copiii cu 

deficienteI
nizat diverse activități care 
cuprind șl terapii de so
cializare, ocupaționale și 
de pregătire pentru viața 
de familie. Tot în acest 
scop, respectiv în încerca
rea de a diminua sau chiar 
elimina lipsa de comuni
care și de afectivitate a 
adulților față de copii, MEN 
și inspectoratele școlare 
vor iniția un proces de 
educare a părinților în 
acest sens (pentru perioa
dele când aceștia își vor 
lua copiii acasă).

Pentru anul școlar în 
curs, programul elaborat 
de MEN include 12 județe 
din țară, în acțiunea de In
tegrare individuală sau 
de grup a copiilor cu defi
ciențe, urmând ca în anul 
școlar viitor această 
formă de integrare să se 
extindă la nivel national. 
(G.B.)

Conform unui ordin 
emis recent de Ministerul 
Educației Naționale, copiii 
și elevii cu probleme spe
ciale vor fi ajutați să se in
tegreze în societate printr- 
o formă specială de învă
țământ.

Unitățile din această ca
tegorie vor fl organizate în 
mod asemănător cu cele 
din învățământul obișnuit 
(cuprinzând forme și struc
turi cât mal apropiate cu 
acestea), cu mențiunea că 
pe lângă școlarizarea și 
profesionalizarea elevilor 
ele vor asigura inclusiv ca
zarea, îmbrăcămintea șl 
hrana zilnică; toate subven
ționate integral de la bu
getul de stat.

De altfel, pentru copiii 
cu asemenea probleme 
care provin din centrele 
de plasament, Ministerul 
Educației Naționale a orga-

Una dintre principalele în
trebuințări ale Internetului este 
aceea de sursă de obținere 
rapidă a celor mai diverse in
formații. Știri din toate dome
niile sunt obținute în câteva 
secunde doar printr-o simplă 
apăsare a unei taste. Marile 
trusturi de presă, dar și agen
țiile de presă specializate au 
deja site-uri extrem de bine 
puse la punct. Se pot afla ast
fel cele mai diverse informații 
într-un timp mult mai scurt de
cât înainte. Există chiar și în 
România redacții ale unor coti- 
diane care au pagini de Inter
net foarte bine puse la punct, 
așa încât ziarul care va apă
rea mâine pe tarabe poate fi 
citit deja pe Internet încă de la 
ora 1 sau 2 noaptea. Desigur, 
au apărut și site-uri care sunt 
încă în plină dezvoltare, site-uri 
care conțin baze de date enor
me, accesul la ele făcându-se 

M

unește. Deși nu prea ai multe 
de discutat cu ei, prezența lor îți 
confirmă că totul urmează 
tiparele aceluiași firesc devenit 
acum indispensabil.

După-amiezile de iulie îi re
găsesc la aceeași bancă - un 
fel de templu al celor cu o șan
să în minus. Par plictisiți de anii 
ce au trecut peste ei fără să 
aducă schimbări majore. Ai pu
tea crede că au regrete, dar ar fi 
o presupunere forțată. încerci să 
le ghicești sentimentele și să le 
intuiești intențiile. Pare un joc 
amăgitor în care ei, naivii, se 
mai cred copii. Cu gândurile 
departe, printr-un străfund ne
bănuit, încep să viseze și ni
meni nu le poate lua acest drept. 
Cel puțin deocamdată...

R. D. însă este extaziat de 
veștile noi din domeniile alese 
după criteriul “cu cât mai ieftin, 
cu atât mai accesibil”. Pentru 
el, zilele de iulie ar avea un 
farmec permanent dacă ar be
neficia de muzică... bună (?), 
de un fotbal cu ceilalți și de 
ceva filme “vizionabile” la TV. 
Gândurile sale sunt simple 
pentru că nu și le-a tulburat 
niciodată (!). De aceea visele

însă pe bani. Un exemplu con
cret este site-ul www.aprogo.ro. 
Un site extrem de interesant, 
lansat de curând, este cel al 
agenției de presă Rompres,

Știrile curg 
in flux

continuu
accesarea informațiilor oferite 
făcându-se tot contra cost.

Pentru cei interesați de acest 
domeniu, trebuie menționate și 
site-urile străine, pagini unde 
informațiile se pot obține gratuit. 
Spre exemplu la adresa 
www.infobeat.com veți găsi un 
site așa-numit push-media, știrile 
fiind transmise utilizatorilor prin 
e-mail. Tot ce trebuie să faceți

0

99

lui nu sunt departe de reali
tatea care i se oferă și pe care 
o acceptă fără comentarii. Cel 
puțin pentru un timp, el va ră
mâne un copil și se va com
porta ca atare.

R. P. poate fi inclus printre 
marii nedreptățiți. Ar merita 
mai mult decât toți snobii cu 
etichete și titluri false din așa- 
zisa “lume bună”. Dar el știe că 
nu are perspective. Nu pare de
loc revoltat. Doar tăcerea din 
suflet și tristețea întipărită pe 
chipu-i maturizat prematur tră
dează o ușoară nedumerire. 
Dintre toți, el visează cel mai 
puțin. Nu mai are timp pentru 
astfel de fleacuri.

S. O. a început să observe 
că lumea nu are doar imaginea 
de la suprafață. Este îngrozită 
de teribilismul celorlalți, pe ca
re pentru o vreme îl va mai re
fuza. A înțeles că pe lângă oa
menii simpli viața trece prea 
repede. Dintr-un anumit punct 
de vedere este și ea vulnera
bilă. Și s-ar putea să se piardă 
prin mediocritate la fel de ușor 
cum s-a ridicat din ea. Visează 
la ceva “altfel”, mai sincer, mai 
profund. Numai că e posibil ca

Burse de studiu în 
Germania și SUA

Universități din Germania și 
Statele Unite ale Americii oferă 
posibilitatea efectuării unor studii 
pentru absolvenții din învăță
mântul superior sau pentru cei 
care au obținut doctoratul.

Absolventele de facultate pot 
participa, prin intermediul proiectului 
“Universitatea Internațională a Fe
meilor”, la studii postuniversitare 
interd'sciplinare organizate de Ser
viciul German de Schimburi Acade
mice. Candidatele trebuie să facă 
dovada absolvirii unei unități de 
învățământ superior, precum și a 
cunoașterii temeinice a limbii en
gleze (sunt acceptate certificate 
Toefl ori alte diplome similare). Cere
rile po! fi depuse până la 5 octom
brie a.c

Woodrow Wilson Center pune 
la dispoziție burse, cu durata de un 
an, pentru proiecte în domeniul știin
țelor sociale, pe probleme naționale 
sau internaționale. Candidații la în
scriere trebuie să aibă doctoratul 
sau alte realizări profesionale echi
valente'. Cererile de înscriere pot fi 
depuse până la 1 octombrie a.c..

Informații suplimentare pot fi 
obținute de la Ambasada la Bucu
rești a Germaniei. Pentru bursele în 
Statele Unite, informațiile se pot obți
ne de la sediul Woodrow Wilson 
Centre din Washington, la e-mail 
fellowship© wwic.si.edu. (G.B.)

este să completați un formular 
care să precizeze și adresa 
dumneavoastră de e-mail, ur
mând ca începând chiar de a 
doua zi să primiți în funcție de 
ceea ce ați solicitat fluxuri de 
știri. Totul este gratis, iar dum
neavoastră aveți posibilitatea 
de a vă alege dintre diferitele 
domenii ceea ce vreți să primiți. 
Spre exemplu, puteți să vă 
abonați doar la știrile referi
toare la muzică și vreme, ur
mând ca e-mailurile trimise să 
conțină doar așa ceva.

Sperăm ca în scurt timp 
să existe și în România ase
menea site-uri unde informațiile 
să fie oferite gratuit. Deocam
dată însă gratuite sunt doar 
informațiile conținute de unele 
pagini Internet ale ziarelor, pre
cum și o parte dintre știrile 
diverselor agenții de presă.

Andrei NISTOR 

tocmai sinceritatea să se 
întoarcă împotrivă și ea să 
rămână doar cu visele.

Alături de ceilalți, care îh 
mare au aceleași trăsături, cu 
toții încearcă să treacă zâm
bitori prin experiența unei alte 
zile din iulie... O amețeală îi 
cuprinde pe toți și au senzația 
transpunerii într-o altă lume. 
Imaginea se conturează ca 
prin vis, dar mirajul este înlă
turat și realitatea triumfă. Nu le 
vine să-și creadă ochilor: în 
lumea aceea prăfuită și uitată, 
un “mesager de dincolo" s-a 
gândit să poposească pentru 
a încânta privirea și a alina 
dorul. Un superb Ford Focus, 
ultimul răcnet. Un vis dintr-o 
altă lume, în certitudinea unei 
clipe de încântare...

Banca de sub magnoliu 
ascunde freamăte de admi
rație, iar privirile însetate nu 
mai pot fi oprite. Grupul de 
copii are certitudinea unei 
alte realități la care ei visează 
nu o dată...

Șoferul simte privirile ațin
tite asupra sa și (sau) asupra 
mașinii. încearcă să schițeze 
un zâmbet... Dacă ar bănui 
cât este de ridicol ar părăsi 
imediat parcarea improvizată 
din spatele blocului unde 
găsești printre altele o bancă 
uitată de timp...

*Cei fără minte vor să 
îmbătrânească fiindcă se 
tem de moarte.

(Democritus)

*- Colegule, nu 
uita că cine fură azi 
un ou, mâine fură 

un bou.
- Cine fură azi un ou, 

este un bou...

Manuela RUSU

Mk gând șt-o poantă 
Slub

Noul turneu cu Iron 
Maiden a fost extrem de 
costisitor. Costumele și 
aranjamentul scenic i-au 
costat 400.000 de mărci, 
iar materialul explozibil 
60.000 de mărci. Scena 
reproduce o arenă de circ 
cu trei nivele pe care sunt 
montate cuști cu femei îm
brăcate în blănuri de ani
mal. Când se ajunge la 
piesa Wild Child începe un 
adevărat spectacol de arti
ficii, care lasă spectatorii 
perplecși. La concertul de 
la Dublin grupul a avut 
probleme, un foc de artifi
cii a lovit-o pe Tagim Best, 
aceasta trebuind să fie spi
talizată o săptămână. Gru
pul W.A.S.P. participă în 
luna august '87 la celebrul 
festival Monsters Of Rock 
ce se desfășoară anual la 
castelul Donnington.

Grupul relansează în 
1987 cu producătorul Mike 
Varney singlelul Animal 
(F**k Like A Beast) sub 
forma unui Picture Disc, pe 
care sunt incluse piesele: 
Animal (F**k Like a Beast)/ 
Show No Mercy/ Animal 
(F‘*k Like A Beast)/ Hellion 
și Mississippi Queen.

Pe parcursul ultimului 
turneu grupul înregistrează 
câteva piese, pe baza

‘Tîi-e doi- de Thti al meu”
Destrămarea căsniciei unei familii tinere este unul 

dintre cele mai triste lucruri care li se pot întâmpla 
oamenilor. însă dincolo de tristețe și de eșecul social și 
uman, apar suferințele copiilor, care rămân marcați pe 
viață de despărțirea părinților. Am primit la redacție o 
scrisoare, prin care micuța Oana Bianca încearcă și pe 
această cale o rezolvare a unei astfel de situații:

Dragă “buni",
A început din nou grădinița. Privesc cum ceilalți copii 

vin însoțiți de tăticii și de bunicuțele lor, în fiecare dimi
neață... Știi tu, “buni”, cât de dor îmi este de Tați al meu? 
De șase luni nu l-am văzut!

în 28 septembrie am împlinit cinci anișori. Oare ai să- 
I lași să mă vadă?...

Frățiorul meu, lonuț, abia începuse să meargă în 
picioare, când Tati a plecat de acasă; acum îl strigă 
mereu...Eu nu știu ce s-a întâmplat, “sunt prea mică să 
înțeleg", așa mi se spune.

De ce există pe lume bunici adevărate numai pentru 
alți copii? îmi amintesc cum îmi spuneai și-mi vine să 
plâng: “Mamă-ta te-a făcut, ea să te crească!”

“Buni” Lenuța, mi-e dor de Tați al meu! Lasă-I să vină! 
Aș vrea sâ-l îmbrățișez.

Ar fi cel mai minunat cadou pe care mi l-ai putea 
face.

Nepoțica Oana Bianca

P.S: Credem că suntem în asentimentul tuturor 
cititorilor ziarului rugând-o pe “buni Lenuța" să facă o 
minune, oferindu-i Oanei Bianca darul așteptat...

cărora apare în septembrie 
1987 albumul “Live... In The 
Raw.” înregistrările au cu
prins showurile de la Cali
fornia Theatre/ San Diego și 
Long Beach Arena/ Los An
geles, iar mixajul a avut loc 
la Conway Studios cu ingi
nerul de sunet Duane Ba
ron. Love... In The Raw a fi
gurat pe locul 77 în Billboard 
pe el fiind incluse piesele:

MUSIC BOX
Inside The Electric Circus/1 
Don't Need No Doctor/ 
L.O.V.E. Machine/Wild Child/ 
9.5. - N.A.S.T.Y./ Sleeping (In 
The Fire)/ The Manimal/ I 
Wanna Be Somebody/ Har
der Faster/ Blind In Texas și 
Scream Until You Like It. 
Alături de piesele cunoscute 
și care fac parte din reper
toriul obișnuit, pe disc mai 
figurează piesa de studio 
Scream Until You Like It in
clusă pe soundtrackul filmu
lui Ghoulies II.

La scurt timp după apa
riția albumului organizațiile 
puritane PMRC și 
Washington Wives au protes
tat energic. Au existat scrisori 
de amenințare cu moartea și 
s-a tras asupra lor de două 

ori. în spatele acestor acțiuni 
era desigur FBI care le-a 
creat imaginea de anticriști, 
imediat împărtășită de pu
ritani. Bateristul Riley a pă
răsit grupul, locul său fiind 
luat de Glenn Soderling.

în luna mai 1988 a 
apărut în UK caseta video 
“Video In The Raw” ce cu
prinde secvențe din turneul 
de anul trecut. Grupul 
W.A.S.P. este în studiourile 
din L.A. unde înregistrează 
un album nou. Noul bate
rist este Frank Banali (ex- 
Quiet Riot, născut la 
14.11.1955 la New York), 
iar la keyboards apare ca 
invitat Ken Hensley (Uriah 
Heep). Albumul intitulat 
“The Headless Children" a 
apărut la 22.03.1989 și a 
figurat pe locul 8 în UK, 
fiind de departe cel mai re
ușit disc realizat până 
atunci de W.A.S.P. După 
doi ani de absență grupul 
revine cu un material mult 
mai cerebral ce tratează 
probleme serioase cum ar 
fi copiii orfani sau abuzul 
de droguri. Deși mai sunt 
baterii asurzitoare, solouri 
frenetice de chitară și țipe
te, grupul reușește o 
schimbare radicală de stil 
muzical, (va urma)

Horia SEBEȘAN

http://www.aprogo.ro
http://www.infobeat.com
wwic.si.edu
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Ohaba - SflWșeL apele an
trecut^ necazurile au rămași

£ Școala, cu 
durerile ei

E știut că locul 
reporterului este, unde 
altundeva?, în mijlocul 
evenimentelor. Așa a fost și 
acum mai bine de două luni, 
când furia apelor a luat cu 
ea gospodării, animale, dar 
mai grav, vieți omenești. 
Relatările amintite le-ați citit 
la vremea respectivă. Două 
sate, aruncate parcă la 
întâmplare, Sibișel și 
Ohaba, din comuna Râu de 
Mori, au fost și ele locul 
unde inundațiile verii au 
curățat fără milă munca 
oamenilor ce trăiesc pe 
aceste locuri. Acum natura 
parcă e împăcată. Ziua 
documentării noastre a și 
fost una dintre acelea 
binecuvântate de soarele 
stăpân și strălucitor. Doar 
sătenii parcă nu s-au 
împăcat cu soarta care le-a 
răpit în luna lui cuptor 
agoniseala. De aceea am 
hotărât să ne oprim pașii și 
aici la Sibișel și Ohaba și să 
aflăm ce a lăsat în urma ei 
furia apei.

Lidia Beucă, Sibișel: 
,,Apa a fost atât de mare 
încât nimeni din sat nu a mai 
văzut așa ceva vreodată. 
Așa de mare a fost viitura că 
ne-a luat tot ce a prins în 
cale. Mulți dintre vecinii 
noștri au rămas fără cartofi, 
porumb, legume și fân.

Apa mare a stricat și 

drumurile, care și acum sunt 
într-o stare gravă, cu mulți 
bolovani și cu gropi."

Maria Stoian. Ohaba: 
„Inundațiile de acum câteva 
luni ne-au provocat mari 
necazuri. Apoi apa ne-a luat 
aproape tot ce a fost în 
grădină. Pe mijlocul acesteia 
râul a tăiat o nouă albie de 15- 
20 de metri lățime și de o 
adâncime de doi metri. Am 
rămas fără cartofi, legume, 
iar de fânețe nu mai vorbim. 
Drumurile arată ca o albie de 
râu. Gropi, bolovani, practic 
o bună parte din căile de 
acces au fost distruse. Deși 
trăim la țară și am avut o 
grădină bună trebuie să 
cumpărăm morcovi, varză, 
cartofi. O să ne fie foarte greu. 
Din câte am auzit unii au 
primit bani. Nu înțeleg de ce 
numai unii au primit bani, pe 
când alte familii care au avut 
de suferit poate mai mult nu 
au beneficiat de nimic."

Delia Ciorogan: „A fost 
atâta apă, ca la potopul lui 
Noe. Nu mai avem drumuri, 
nu mai avem grădini, au 
rămas mulți oameni din sat 
fără nimic. Ne este teamă ca 
la următoarele ploi apa să nu 
vină iar peste noi. Marele 
noroc a fost că viitura s-a 
împărțit în patru. Dacă nu se 
împrăștia era vai și amar de 
noi."

Cornel Ciorogan, 
Ohaba: „Pentru inundații din 
câte am auzit Ambasada 
Olandei a alocat numai 
pentru Sibișel-Ohaba 660 de 
milioane de lei. O parte 
dintre drumuri s-au reparat 
cât de cât dar nu în 
suficientă măsură. Necazul 
mare este că drumurile nu se 
pot rezolva cu ceea ce s-a 
alocat, iar accesul se face 
greu. Sperăm că se vor mai 
găsi și alte fonduri pentru a 
ne rezolva problemele din 
cele două sate unde 
locuiesc multe familii. ”

Valentina Hobeanu, 
Ohaba: ,,Mi-e frică acum 
când dă o ploaie. Sunt 
văduvă de mai mulți ani și 
apa mi-a luat toată 
agoniseala. Nu am nici 
pensie, nici ajutor de șomaj. 
Mai merg pe la unii, pe la alții 
la lucru. Măcar de ulei și 
zahăr să fac bani, fnainte să 
vină apele astea mari, mai 
vindeam cartofi ca să 
supraviețuiesc, dar acum?"

Marinică_____Beucă,
Ohaba: “Când am văzut că 
vine potopul, am fugit care- 
ncotro. Unii desculți, care cu 
ce avea pe el. Apa a luat cu 
ea prunii, fasolea, ce am 
avut în grădină. In locul 
ogorului se pot vedea acum 
doar bolovani și apă."

Să nu credeți că doar 

aceștia au fost sătenii ce 
au avut de suferit de pe 
urma ploilor din vară. Dar 
ei s-au plâns și că în 
Ohaba-Sibișel nu este un 
telefon. Nici medic nu au. 
Ca să ajungă la 
dispensarul medical de la 
Râu de Mori sătenii spun 
că traversează dealuri. Ei 
îl mai acuză pe primarul 
comunei că nu-și ridică 
ochii la durerile lor.

După nenorocirea 
oamenilor primarul Ionel 
Muntean spune că 17 
familii din Râu de Mori și 
Ohaba au fost ajutate cu 
câte 10 milioane de lei. 
,,Ca să evităm alte 
nenorociri trebuie să 
facem un dig la Ohaba- 
Sibișel și pentru aceasta e 
nevoie de sute de milioane 
de lei. Deși oamenii au 
solicitat bani pentru 
culturile agricole distruse 
nu s-a putut face acest 
lucru. Măcar cu semințe 
să-i ajutăm acum. ”

Așa s-a scris o parte 
din durerea sătenilor din 
Ohaba-Sibișel. Cum 
spuneam, ei nu s-au 
împăcat cu soarta crudă. 
Dar cine ar putea să treacă 
cu ușurință peste 
necazurile care vin, vin, nu 
se mai opresc?

Maria Stoian predă carte 
de 21 de ani la Școala 
generală din Sibișel. Generații 
întregi i-au trecut prin mână, 
dar nu s-a mulțumit doar cu 
atât. Dedicată trup și suflet 
profesiei ea urmărește 
evoluția elevilor și pe mai 
departe, în clasele 
superioare, l-am „răpit” 
doamnei învățătoare puțin din 
timpul orelor de clasă. Așa 
am aflat că suferința 
învățământului românesc 
este la fel peste tot. La școala 
din Sibișel, unde cele două 
învățătoare și educatoarea 
sunt toate titulare, am găsit 
multe probleme. „După 21 de 
ani, în acest an s-au făcut 
primele reparații la clădire, ne 
spune Maria Stoian. înainte 
să începem acest an de 
studiu, școala arăta 
îngrozitor. în clase erau gropi 
în toată regula pentru că 
podeaua a putrezit de veche 
ce era. Aveam nevoie de 
zugrăveală și în interior dar și 
în exteriorul clădirii. Pentru 
aceasta am făcut o cerere 
către Primăria Râu de Mori să 
ne dea o mână de ajutor. Ce 
răspuns am primit? Că nu 
sunt bani. N-am renunțat însă 
și am chemat părinții elevilor 
și le-am solicitat bani să 
zugrăvim școala. Cu toate 
nenorocirile câte s-au abătut 
pe capul lor, au spus că nici 
ei nu pot da bani pentru acest 
lucru. Totuși, nu am renunțat 
la ideea unei reparații, absolut 
necesare. Așa că am chemat 
un zugrav, acesta s-a pus pe 
treabă și urma să găsesc într- 
un fel și cum să-l plătesc. Apoi 

am reușit să podim clasele, 
am făcut și o magazie în 
spatele școlii, pentru lemne. 
Am profitat ulterior de o vizită 
a primarului Ionel Muntean 
care, pus în fața faptului 
împlinit, a trebuit să achite 
reparațiile.” Așa se face deci 
că școala din Sibișel arată 
aproape bine. Cu toate 
acestea problemele celor 
care învață și ale celor care- 
i instruiesc nu se termină 
aici.

Cu manualele școlare au 
scos-o cât de cât la capăt. 
Cei 21 de elevi câți numără 
școala din Sibișel nu 
lucrează cu manuale noi, din 
acest an, dar educatoarele 
spun că și așa se poate. Ca 
să-și potolească setea și să 
se spele elevii trebuie să 
aducă apa cu gălețile de la 
vecinii din sat. Deși lângă 
școală există o fântână 
aceasta nu poate fi utilizată. 
Maria Stoian ne spune că în 
acest an primăria a plătit 
pentru a repune în funcțiune 
vechea fântână, dar totuși le 
e teamă să folosească apa 
de acolo. Ionel Muntean, 
primarul comunei Râu de 
Mori, ne-a declarat că apa 
din fântâni a fost tratată cu 
ceea ce este necesar ca să 
fie bună de băut. 
Administrația școlii a mai 
solicitat și refacerea gardului 
care delimitează unitatea de 
învățământ.,.Curtea școlii e 
zi de zi „inundată" de porci, 
gâște sau alte animale ale 
sătenilor.

Veniți la văiaga.
domnilor!

Familia Stoian din Ohaba pare să transmită un mesaj 
foarte clar: veniți să spălați rufele la văiaga! Și nici nu ar fi 
rău să le urmați sfatul. Asemenea „mașină de spălat" se 
întâlnește în satele de munte și se pare că sătenii sunt 
foarte mulțumiți de eficiența „aparatului.” Și de ce nu ar fi? 
Dacă clasica mașină de spălat utilizează detergent, ei bine, 
de așa ceva nu are nevoie văiaga. Furtunul de cauciuc e 
înlocuit aici de un jgheab pe care apa vine cu viteză mare, 
iar obiectul pus la spălat este supus unei considerabile 
mișcări de rotație. Ca urmare, deși lipsește motorul elec
tric, nu e nici o problemă. Textilele se spală la fel de bine. 
Cel puțin așa ne asigură soții Stoian din satul Sibișel.

Necruțătoare, apa nu 
a ținut cont de nimic, 

atunci când a săpat adânc 
în pământul sătenilor din 

Ohaba. Iar locul unde 
ar fi trebuit să fie acum 

culturile roditoare a fost 
luat de bolovani. Țăranii 
asistă astfel neputincioși 
și nu le vine să creadă că 

ceea ce s-a întâmplat a fost 
aievea. Dar, albia nou 

formată este, din păcate, 
o realitate ce dă multă 
bătaie de cap sătenilor.

Apa a luat, cum spuneau 
localnicii, tot ce a fost 

prin grădini.

Plin ochi cu lemne, căminul cultural
e lăsat în paragină

Așa arată, pe din afară, 
Căminul cultural din 
Sibișel. Lăsată în voia 
soartei, clădirea a ajuns, 
după ani de luptă cu ploaia 
și vântul, așa cum a 
surprins-o aparatul 
fotografic. Fidelul instru
ment nu “spune” însă 
nimic despre ceea ce se 
află dincolo de zidurile 
șubrede. Dar acesta este 
rostul reporterului, să vă 
pună în fața realității, cum 
ar fi ea, bună sau rea. 
Așadar, de aproape zece 
ani, Căminul cultural din 
Sibișel nu a mai cunoscut 
manifestările specifice. 
Doar copiii ce învață la

«

școala din imediata 
vecinătate își mai 
organizează aici serbările 
de sfârșit de an. Dar și 
atunci după ce curăță locul.

O singură privire aruncată 
înăuntru e suficient să ne 
dăm seama că acolo e mai 
degrabă un depozit de 
lemne sau de alte obiecte

ce stau claie peste 
grămadă. Ca atare, e de la 
sine înțeles că destinația 
a fost schimbată complet 
și doar numele a mai 
rămas de cămin cultural. 
Noroc cu jumătatea 
cealaltă a clădirii unde 
Cooperativa de consum 
Râu de Mori are un 
magazin cu produse 
alimentare, care, deși nu 
respectă programul afișat 
negru pe alb pe ușă, le 
permite localnicilor să-și 
facă cumpărăturile.

Pagină realizată de 
Sorina POPA, 

Cornel POENAR



1.000.000. Informații tel.

• Reparăm parbrize cră
pate cu tehnologie ame
ricană. Programări Orăștie, 
tel. 054/247384. (71115)

DIVERSEVÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Ofer 1,5 ha pădure, 
proprietate pe microbuz VW, 
Ford, Mercedes, variante, 
8+1 -16 locuri, înmatriculat, 
C.I., funcționabil. Telefon 
621033. (7463)

• Vând-schimb aparta
ment 3 camere, Deva, Mi
cro 15, bl. 86, ap. 34, jud. 
Hunedoara.

• Vând apartament 2 
camere, Deva, Gojdu, 
219066(7507)

• Vând microbuz Mer
cedes 207 Diesel, 16 lo
curi, înmatriculat, cu CI, 
preț 5800 DM. Tel. 211856 
(7300)

• Vând dubiță Ford T ran- 
zit, 1985, stare foarte bună, 
benzină, 3500 DM. Informații 
624394

• Vând VW Golf 1 Diesel,
înmatriculat pe persoană 
fizică, preț 2000 DM. Tel. 
094/218503(7157)________

•Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 10, C 25, 
Motorola d 920, d 368, 
Bosch 608, Ericsson 768, 
noi. Decodez GSM. Tel. 
092/258121.(7372)

• Vând celulare noi, ieftin. 
Decodez și repar pe loc 
GSM-uri. Tel. 094/859958. 
(7461) 

• S.C. Jupitex SRL Deva, 
str. Apuseni, nr. 1, vinde 
îmbrăcăminte second hand 
de bună calitate la cele mai 
avantajoase prețuri. Tel. 
235111.(7473) 

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

• Vând orice telecoman
dă pentru televizor (155.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868 (OP)

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, reducere 
20 % și în rate. Sebeș, tel. 
058/733796,094/558716, 
Breaz. (8286)

• Vând masă televizor cu 
vitrină, masă rotundă cu 
două fotolii, mobilă bucă
tărie, mașină spălat auto
mată. Tel. 621301 (7503)

092/784557(6914)
• Vând mașină de cusut 

electrică germană și dulap 
cu trei uși tip birou. Inf. tel. 
215530.

• Vând grâu de sămânță, 
preț avantajos, tel. 219116, 
seara. (7506)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
apartament mobilat, central. 
Tel. 216399. (7460)

• Ofer de închiriat gar
sonieră, ultracentral. Tel. 
219422.(7459)

• Ofer spre închiriere 
spațiu pentru depozit 200 
mp, central. Tel. 223468 
(7299)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră, confort 1, ne
mobilată, lângă Astoria, 
plata anticipat. Tel. 216590, 
după ora 18. (2342)

• Biroul de Consultanță 
Emigrare organizează se
minalii pe tema emigrării în 
Canada și S.U.A., după 
următorul program: Orăștie, 
27.09.1999, ora 15,30, Sala 
Casei de Cultură. Deva, 
27.09.1999, ora 19, Sala 
Casei de Cultură. Hațeg, 
28.09.1999, ora 15,30, Sala 
Casei de Cultură. Hunedoara, 
28.09.1999, ora 19,30, Sala 
Casei de Cultură. Lupeni, 
29.09.1999, ora 15,30, Sala 
Cinematografului Cultural. 
Petroșani, 29.09.1999, ora 
19,30, Sala Teatrului Dramatic 
I.D.Sârbu. Se percepe taxă 
de intrare, 50.000 lei. (OP).

PIERDERI

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate internațio
nală de import oferă ime
diat locuri de muncă cu 
câștiguri între 500.000 - 
600.000 lei/săptămână. 
Angajăm persoane fără 
experiență, studenți, șo
meri. Tel. 621446,’ 092/ 

565828. (7371)
• S.C. Premagran S.R.L. 

Simeria, str. Biscaria, nr. 1, 
angajează muncitori ne^- 
lificați, bărbați. Interviul va 
avea loc în data de 30 
septembrie 1999, ora 14, la 
sediul societății. (7466)

• Agenție selecționează 
și înscrie personal calificat 
în construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321. (MP)

• S.C. Dual SRL Deva 
organizează cursuri de 
formare operatori PC și 
utilizare program CIEL. Vă 
oferă ordonanța 77 (listă și 
fișier de transmis), pro
grame CIEL contabilitate, 
gestiune, salarii, imobilizări. 
Informații la telefon 230449, 
211446’

• Pierdut ștampilă eli
berată de Camera Muncii 
Deva, filiala Brad. Se declară 
nulă. (7471)

• Găsit câine Dalmațian, 
cu cicatrice pe partea 
dreaptă, tel. 211103. (4729)

• Familia îndurerată de 
moartea fulgerătoare a celui 
care a fost un suflet deosebit

CHRIST IVAN FELIX
mulțumește pe această 
cale rudelor, colegilor, prie
tenilor, vecinilor, cunoscu- 
ților care i-au fost alături în 
clipele grele de despărțire 
și l-au condus pe ultimul 
său drum. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. (7462)

• Cu adâncă durere în 
suflete anunțăm decesul 
celei care a fost o bună 
colegă și prietenă

DEMIAN ANA
Nu te vom uita niciodată. 

Colectivul de la S.C. 
Leconfex S.R.L. Deva. Sin
cere condoleanțe familiei 
îndoliate. (7468)

• Fiul Decebal, împreună 
cu familia, mulțumește celor 
ce le-au fost alături la des
părțirea de iubita sa mamă

RAFILATUREANU
suflet nobil și ales. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! (7241)

Fundația Universitară A15TEDA
________________ 9____________________________________________________________________________

Centrul Universitar Alba lulia
Anunță sesiune de admitere suplimentară pentru 

facultățile:
DREPT - 40 locuri învățământ de zi;
MANAGEMENT - 50 locuri învățământ de zi;

- 30 locuri învățământ ff și la distanță; 
FINANȚE-CONTABILITATE - 50 locuri învățământ de zl;

- 30 locuri învățământ ff șl la 
distanță.

înscrierile se desfășoară zilnic, în perioada 27 septembrie 
1999 - Ol octombrie 1999, la secretariatele facultăților, între 
orele 9-18.

Examenul de admitere va avea loc în data de 2 octombrie 
1999.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatele 
facultăților (Casa de Cultură a Sindicatelor din Cetate, str. M. 
Viteazul, nr.31) sau la numerele de telefon: 058-818959 - 
Facultatea de Drept; 058-815848 - Facultatea de Finanțe- 
Contabilitate și Fac. de Management; 058-815714 - 
Secretariatul central.

SC VIV PRODIMPEX SRL 
Păclișa -Alba

CAUTĂ ASOCIAT sau VINDE LINIE TEHNO
LOGICĂ COMPLETĂ SACMI de mare capacitate 
(500 - 1000 kg/ schimb) ce produce capace 
metalice pentru sticle de bere și răcoritoare.

Relații la 058/ 830697 sau 098/ 594886.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN 
organizează în data de 18 octombrie 1999, 
ora 10, CONCURS pentru ocuparea postului 

de:
- INSPECTOR DE SPECIALITATE la Serviciul Buget, 

Contabilitate, Impozite și Taxe locale din cadrul 
Primăriei orașului Călan.

Relații suplimentare la Compartimentul Resurse 
Umane, Salarizare, telefon 730223.

LICITAȚIE PUBLICA
r

Se vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ CASĂ 
(SPAȚIU COMERCIAL), situată în corn. Boșorod, 
nr. 203, proprietatea lui Neagu Adam și Neagu 
Cornelia Mihaela.

Relații la telefon 094/ 636445 și Jude
cătoria Hațeg, Biroul executorilor judecă
torești, telefon 770922, între orele 8,00 - 
15,00. Licitația va avea loc în data de 
4.10.1999, ora 13,00.

S.C. SIDERMET S.A. 
CĂLAN

cu sediul în Călan, sir. Furnalistului, nr. 17 
organizează în data de 18 octombrie 1999, ora 12,

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ cu oferte 
închise în plicuri sigilate, pentru executarea Bilanțu
rilor de mediu la Nivel I și Nivel II în vederea 
autorizării.

La licitație pot participa, în calitate de ofertanți, 
persoane fizice sau juridice, române sau străine, care 
îndeplinesc condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul 
societății contra sumei de 500.000 lei + TVA.

Ofertanții vor face dovada consemnării la dispoziția 
SC Sidermet SA Călan a garanției de participare în 
valoare de 5.000.000 Iei, care se plătește la casieria 
societății.

Informații se pot obține de la sediul societății Biroul 
Mecano-Energetic, tel. 054/ 730560 - 561, int. 554.

5C Fabrica Zarand SA
Brad

str. Minerilor, nr. 5-7
Reprezentată prin dl Luca Circo Voicu Dorel, 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 120/ 
112/ 1995, anunță vânzarea imobilului situat în 
Brad, str. Minerilor, nr. 5-7, în suprafață de 250 mp.

Caietul de sarcini poate fi procurat, contra cost, 
de la sediul societății. Pentru participare la licitație, 
ofertanții vor depune la sediul societății, până la 
data ținerii licitației, documentele prevăzute în 
caietul de sarcini.

Relații suplimentare la telefoanele: 054/ 
651209, 092/ 380217.

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR 
PUBLICE ȘI CONTROLULUI 

FINANCIAR DE STAT HUNEDOARA 
DEVA

în baza prevederilor Ordonanței Guvernului 
nr.120/1999 pentru modificarea și completarea 
OG nr.66/1994 privind formarea și utilizarea 
resurselor derulate prin Trezoreria statului 
(art.2), agenții economici care au de încasat 
sume de la instituțiile publice sunt obligați să 
deschidă conturi de 50.69 - “Disponibil al 
agenților economici” la trezoreria statului în a 
cărei rază teritorială își au sediul.

k____________________ __ _____________________ )

SC TOP TECH 
SRL DEVA 

ANGAJEAZĂ:
• ingineri absol

venți de calcula
toare; hardware sau 
software.

■ absolvenți de li
ceu, cunoștințe te
meinice in domeniul 
calculatoarelor.

Informații la
telefon 213871 sau 
la sediul firmei din 
Piața Victoriei, nr. 1 
Deva (lângă Casa de 
Cultură)

tunniFiN Vector
Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei • pornire ușoară la 

. temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare •
Diesel SI conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata

primul ulei parțial sintetic românesc
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La Deva

Pensionarii ies în stradă!
Ieri în fața Casei de cultură 

din Deva, la chemarea Organi
zației județene Hunedoara a 
Partidului Pensionarilor din Româ
nia, aproximativ două sute de 
pensionari au participat la un 
miting de protest.

Cu această ocazie liderii pen
sionarilor au adresat o scrisoare 
apel Președintelui, Guvernului și 
Parlamentului României în care se 
prezintă starea deosebit de 
gravă în care au ajuns oamenii 
de vârsta a treia.

Manifestarea de protest a 
fost organizată, potrivit spuselor 
liderilor organizației județene a 
PPR, întrucât cei aproximativ 
130.000 de pensionari cât nu

Elevi mai puțini, griji mai multe
Scăderea populației școlare din ultimii 

ani se confirmă cu prisosință în mediul 
rural, unde la accentuarea fenomenului 
contribuie și factori locali specifici. La 
Băița, bunăoară, numărul “bobocilor" din 
acest an - 31 în cele zece școli de pe raza 
comunei (două generale, opt primare) - 
reprezintă doar aproximativ jumătate din 
cel înregistrat în '89. De altfel, la acea 
vreme Școala Generală din Băița funcționa 
la alți parametri, cuprinzând clasele l-X, 
dintre care cele de liceu aveau profil me
canic (inclusiv în “regim” de seral), după 
cum aflăm din evocările directoarei Elena 
Miheț (de 30 de ani dascăl în această 
școală) și ale secretarei Lucia Stoica, ab
solventă a școlii.

Chiar dacă această tradiție nu s-a mai 
perpetuat din '93 încoace (ca să nu mai 
amintim de “vremurile” de glorie din urmă

cu 20-30 de ani), unitatea școlară încearcă 
să facă față cât mai eficient actualelor 
schimbări din învățământul românesc. 
Deocamdată premisele nu sunt chiar des- 
curajante, “ignorând” oarecum sărăcia ge
nerală, care inevitabil dă de furcă și feno
menului școlar: unitatea dispune (cu ex
cepția limbilor străine) de cadre didactice 
calificate și, de bine, de rău, a mai primit și 
câte ceva în dotare (calculator, material di
dactic, scaune etc.); iar dacă primăria locală 
e prea subțire la pungă, anumite trebuințe 
ale școlii sunt rezolvate cu ajutorul părin
ților...în plus, conducerea unității nu-și as
cunde dorința, dublată de speranță, să poa
tă fi reluat aici dacă nu învățământul profe
sional, măcar cel de ucenici, dată fiind tra
diția și existența unui atelier mecanic încă 
bine amenajat în acest scop.

Georgeta BÎRLA

Miercuri 
septembrie

TVR 1
9.00 TVR lași 10.00 

Afacerea (r) 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.00 7 arte (r) 13.00 
TVR Timișoara 14.00 Jurnal
14.30 Jurnal de științe și 
tehnologie 16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți 
17.00 Hora satului 17.30 Impas 
în doi 18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
540) 19.55 Amintiri din secolul 
XX 20.00 Jurnal. Știrea zilei. 
Sport. Meteo 21.00 Deșertul de 
foc (f.a. Italia 1997, p. I) 22.40 
în flagrant

TVR 2
10.15 Limbi străine. Fran

ceză 10.40 O familie ciudată (r) 
11.10 Familia Simpson (s) 12.00 
Ultimul tren 13.05 Tineri inter
pret laureați... Moștenitorii 13.35 
Dragostea contează (s, ultimul 
ep.) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Delfi și prietenii 

mără Hunedoara au ajuns în pra
gul disperării. "Banii nu ne mai 
ajung pentru medicamente și taxe 
comune, fără a mai vorbi despre 
hrană și îmbrăcăminte, iar ceea 
ce se întâmplă în România în pre
zent este un adevărat genocid 
cu vârsta a treia sau cu tinerii 
care sunt obligați să cerșească 
un loc de muncă la porțile Occi
dentului", s-a arătat între altele de 
către vorbitori.

Cu ocazia mitingului de ieri 
pensionarii au cerut autorităților 
de la București să se preocupe 
în al 12-lea ceas de cei care au 
ajuns să-și trăiască ultimii ani în 
mizerie, căutând prin gunoaie 
sau să cerșească milă.

săi (d.a) 16.00 Obsesia (s, ep.
9) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
985) 17.50 Wagner (s. Anglia 
1982, ep. 1) 19.00 Tinere talente 
(X) 19.30 Dreptul la adevăr 
20.00 Arșița Arizonei (f.p. SUA 
1987) 21.35 Elemente (do) 22.25 
Los Umbrelos 23.00 Farmece (r)

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
(s, ep. 8) 11.00 Damon (s, ep.
10) 11.30 Inpirația Carolinei (s, 
ep. 12) 12.00 Tropical Heat (s, 
ep. 63) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 
37) 14.00 Esmeralda (s) 15.00 
Luz Maria (s, ep. 93, 94) 17.00 
Știri 17.25 Elena, viața mea (s, 
ep. 72, 73) 19.00 Observator 
20.00 Omul nopții (f.a. SUA 
1995) 22.00 Observator 22.30 
Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! (magazin matinal) 
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 11.00

S-a solicitat indexarea 
pensiilor în raport cu inflația, 
asigurarea unui cadru juridic 
real care să protejeze vârsta a 
treia, acordarea de medica
mente gratuite pentru cei în 
suferință, precum și recore- 
larea pensiilor după un criteriu 
nediscriminatoriu.

“La tribuna" de ieri s-au 
mai exprimat opinii dure față de 
politica promovată de actuala 
Putere, față de situația drama
tică pe care o trăiește cea mai 
mare parte a poporului care 
este neglijat cu bună știință de 
către guvernanți.

Corne! POENAR

Tenis Open România 1999 (d)
12.30 O căsnicie perfectă (s,
ep. 7) 12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 33) 13.50 Ani 
de liceu (s, ep. 18) 14.15 
Miracolul tinereții (s, ep. 18) 
14.45 Familia Bundy (s, ep. 180)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 100) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 
843) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 18) 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 104) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Walker, 
polițist texan (s) 21.20
Chestiunea zilei 21.20 Fotbal: 
Liga Campionilor (d) 22.15 Știrile 
PRO TV 23.15 Chestiunea zilei

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00 Preciosa 
(s) 17.00 Casper (d.a) 17.30 
Dragoste și putere (s) 18.20 
Acasă la bunica (rețetă 
culinară) 18.30 Renzo și Adriana 
(s) 19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s) 20.20 
Căsuța poveștilor 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din

O opinie tardivă

CE ESTE DE REȚINUT
Subsemnatul, Măni- 

guțiu loan, angajat al 
OJCA Hunedoara, numit 
membru al comisiei de 
examinare a concursului 
pentru ocuparea postu
rilor vacante, organizat în 
data de 15 februarie 
1999, vă aduc la cunoș
tință următoarele:

S în urma corectării 
lucrărilor am constatat că 
cel puțin lucrările nume
rotate cu nr.2, 3, 4 și 5 
sunt uimitor de exacte-cu

■
In plus la oricare din restaurantele 
McDonald’s din Timișoara, Arad, 

Oradea, Baia Mare și Deva 
în perioada 20.09 -31.10.1999 

cumpărând 6 Happy meal-uri veți 
primi cadou un ghiozdan McDonald’s

Preturi mult mai mici ?)i

• Happy Meal Hamburger; un hambwner, o porție mică de cărțoi 
o băutuiâ răcoritoare rncă+JUCĂRIE
• Happy Meal Cheesebutger un cheeseburger, o porție mică de cartof 
o bâutură răcoritoare mică ♦ JUCĂRIE
• Happy Meal Chicken McNuggets, Chicken McNuggets *4,0 porțk 
nmcâ oe uanufi.0 băutură răcoritoare mcâ * JUCĂR1F

sângele meu (s) 22.25 Vremea 
de acasă 22.30 Imagini într-un 
ochi de aur (dramă SUA 1967)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine Show (r) 13.00 
Politica de mâine (r) 15.00 Viața 
în direct (em. socială) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 19.00 Românie, 
Românie... 19.15 Karaoke Show
20.15 Comisarul Rex (s) 21.00 
Serial 22.15 Știri 22.45 Revista 
presei 23.00 Politica de mâine

HBG>
10.00 Al șaselea jucător 

(co. SUA ’97) 11.45 Contact 
(SF SUA '97) 14.15 Colegi de 
cameră (dramă SUA 1995) 
16.00 Jerry Maguire (co. SUA 
1996) 18.15 Totul despre sex 
(s) 18.45 Evadare din Los 
Angeles (SF SUA 1996) 20.30 
Așa e viața (co. SUA ’97)
22.15 Lexx (s) 23.00 Don King: 
Numai în America (f. biogr. 
SUA '97) 

răspunsurile formulate 
pentru corectare unitară;

5 în această situație 
îmi exprim bănuiala că 
ceva nu este in concor
danță cu regulile normale 
de desfășurare a 
concursului.

Față de cele arătate mai 
sus, vă rog să decideți.

loan Măniguțiu
• ••

Am primit acest apel și-l 
facem public la solicitarea 
petentului.

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

7.00 Bună dimineața, 
România 9.00 Știrile locale (r)
9.15 Deva Mix (r) 9.45 Info 
Matinal 10.30 Dintre sute de 
ziare (r) 15.15 Post meridian
17.30 La izvorul dorului 18.00 
Știri 18.10 Lou Grant (s) 19.00 
Secția de poliție (s) 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.45 Știrile 
locale 21.00 Dintre sute de 
ziare 22.00 Reporter Tele 7
22.30 Antistatic 23.10 Derrik 
(8) 0.00 Știrile locale 0.30 Ora 
H - emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
07.00-10.00 “Bună dimineața, 

PRO TV e al tău!” (coproducție) 
17.00-17.30 Știrile PRO TV 
București (coproducție și insert 
Știri Deva) 19.30-20.30 Știrile 
PRO TV București (coproducție 
și insert Știri Deva) 22.20-22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva

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

Miercuri, 29 
septembrie a.c.

O BERBEC
Cu ajutorul astrelor 

puteți decide asupra pro
priului destin. Doamnele 
pot lua o decizie impor
tantă dacă-și asumă res
ponsabilități.

O TAUR
Absorbiți de muncă, 

vă regăsiți echilibrul cu
getând, puteți obține 
succese. Ocupați-vă de 
viața de cuplu, nu inves
tiți, nu călătoriți, nu pe- 
treceți.

Z GEMENI
Efortul depus în re

zolvarea multiplelor pro
bleme vă este răsplătit. 
Vă preocupă mai mult 
viața particulară, relația 
cu partenerul.

Z RAC
Vă așteaptă zile obo

sitoare dar pline de suc
ces. Pacea familială vă 
poate fi tulburată de un 
pic de gelozie, de pro
bleme financiare.

O LEU
Succesul, fericirea în 

dragoste sunt la un pas, 
profitați de ocazie. E mo
mentul să “discutați” vii
torul. Partenera e cam 
morocănoasă, cere
atenție.

Z FECIOARĂ
Dacă planurile dv n-au 

fost realiste, veți fi deza
măgiți, dar asta vă ajută 
pe viitor, căci învățațl din 
greșeli. Rupeți relații 
care sunt o povară.

Z BALANȚĂ
Mergeți înainte, nu 

priviți înapoi, leșlți în so
cietate, căutați prilej pen
tru distracție, uitați pen
tru o clipă mizeriile coti
diene.

Z SCORPION
Treceți peste obsta

cole șl ajungeți la reali
zarea visurilor, mal ales a 
celor care privesc familia. 
Vă doriți singurătatea.

Z SĂGETĂTOR
Bani la orizontl Adver

sarii dv nu-și vor alege 
metodele prin care să vă 
taie craca de sub picioare. 
Nu disperați, vă ajută 
prietenii.

O CAPRICORN
Chestiuni confidenți

ale Ies la lumină; sunteți 
sătul de secrete și adu
ceți în fața lumii senti
mente până acum 
tăinuite.

O VĂRSĂTOR
Veți avea un nou par

tener în curând, oricât ați 
încerca să-l evitați. Vă 
atrage aerul lui de mis
ter. Totul iese cum v-ațl 
dorit.

O PEȘTI
Nerăbdători și tensio

nați, nu vă puteți des
tinde. Dacă observați 
doar greșelile altora nu vă 
așteptați la înțelegere. 
Evitați conflictele.

<_____________________________ >
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