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Important pentru 
cultivatorii 
de porumb

Invitație a firmei Pioneer Hi-Bred 
Seeds Aaro SRL

Vineri, 2 octombrie a.c., ora 10,30, 
firma Pioneer Hi-Bred Seeds Agro SRL 
organizează „Serbarea câmpenească" 
la Asociația familială Szekely - Șibot, 
în punctul „pasaj Cugir". Cu această 
ocazie se vor prezenta hibrizi de porumb 
și de floarea soarelui marca Pioneer, 
cultivați în România, cât și perspectiva 
în acest domeniu.

Cu acest prilej cultivatorii de porumb 
și toți cei interesați sunt invitați să ia 
parte la această importantă „Serbare

Școala Generală 
din Baru - în 

reparații 
capitale finale

La Școala Generală din 
comuna Baru, reparațiile capitale 
au început de mai multă vreme, 
însă ele sunt complexe și au 
necesitat un mare volum de 
muncă. începerea anului școlar 
nu a fost afectată, întrucât sălile 
de clasă au fost reparate și 
zugrăvite la timp, au fost puse-la 
punct instalațiile electrice și 
sistemul de încălzire cu gaz 
metan.

în ăceste zile,meseriașii se 
află pe ultima sută de metri cu 
reparațiile exterioare. (D.G.)

Alegerile de duminică, 
din Germania, pentru cei de
al 14-lea Bundestag 
(parlament) au constituit cei 
mai palpitant scrutin din 
istoria postbelică a 
Germaniei postbelice.

Heimuth Kohi, adevărat 
stâlp a! echilibrului politic 
european și ai unificării 
Germaniei, s-a aflat timp de 
16 ani ia putere, timp în care 
s-au succedat trei președinți
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Cu ochii la 
Germania

ia Casa Aibă și cinci lideri ia 
Kremlin.

Uimitoarea stabilitate a 
cancelarului și Uniunii 
Creștin-Democrate ia 
conducerea celei mai 
puternice forțe politice și 

economice din Europa a fost 
curmată brusc, duminică, 
Heimuth Kohi fiind nevoit să- 
și întrerupă misiunea de a 
conduce Germania în 
mileniul trei și de a desăvârși 
integrarea europeană.

1

Gerhard Schroder, 
liderul Partidului Social 
Democrat, noul cancelar al 
Germaniei, vine ia putere cu 
un program asemănător 
creștin-democraților: 
modernizarea societății, 
rezolvarea problemei 
șomajului, integrarea 
europeană. Rămâne de

Tiberiu ISTRATE

(Continuare în pag. 8)

APARE LA DEVA

Nou in 
obținerea 

vizei pentru 
SUA

Consulatul SUA din București a 
introdus două noi servicii care își 
propun să economisească timpul și 
banii solicitanților de viză pentru 
Statele Unite. Programul permite 
românilor care doresc să 
călătorescă în SUA, în interes 
turistic sau de afaceri, să plătească 
taxa de procesare a vizei la oricare 
dintre cele 20 de sucursale din țară 
ale Băncii Transilvania, cores
pondentul local al băncii americane 
Citibank. Solicitanții vor aduce apoi 
chitanța de plată la Consulatul 
SUA, în momentul în care depun 
cererea de viză. Banca Transilvania 
nu percepe nici un comision pentru 
operațiunile de plată a taxei, care 
se fac la cursul de schimb anunțat 
zilnic de Citibank.

A fost încheiat un acord cu 
firma de curierat DHL, pe baza 
căruia solicitanții de vize turistice 
pot trimite cererile de viză la 
consulat prin intermediul DHL.

Pachetul de documente 
necesar obținerii vizei - disponibil la 
cele 18 centre DHL din țară - este 
livrat de firma de curierat către 
Consulatul SUA, contra sumei de 
20 de dolari (plus TVA). Suma 
include și returnarea către client a 
răspunsului Ambasadei, în cel mult 
cinci zile. De acest serviciu pot 
beneficia doar persoanele care nu 
trebuie să se prezinte la Ambasadă 

, pentru interviul individual.

Scumpirile la energie electrică și 
termică nemulțumesc populația

La propunerea ministrului 
industriei Radu Berceanu, 
Guvernul a , aprobat în 
unanimitate o nouă strategie 
economică menită a relansa 
economia. Aceasta prevede 
scăderea prețurilor la energie 
electrică, energie termică și 
gaze naturale pentru agenții 
economici concomitent cu 
creșterea preturilor la aceleași 
produse pentru populație. Deci, 
cu alte cuvinte, Guvernul 
încearcă să scoată economia 
din impas nu prin pricepere 
managerială, ci prin sacrificiul 
populației nevoită să ștrângă și 
mai mult cureaua. Calcule 
economice simple arată că 
"scumpirile Berceanu" înseamnă 
pentru populație - la un 
apartament cu trei camere locuit 
de 3-4 persoane - un plus de 
8200 lei/lună la energie electrică, 
un plus de 45.000 lei/lună la 
energie termică și un plus de 
3000 lei/lună la gaze naturale. 
Pentru că aceste scumpiri se 
vor reflecta în primul rând 
asupra taxelor comune am 
încercat să aflăm ce cred cei 
care asigură serviciile de apă 
caldă și căldură, asociațiile de 
locatari și populația despre 
“scumpirile Berceanu” într-un 
raid anchetă întreprins în 
municipiile Deva și Orăștie.

Pe lângă restanțierii 
vechi vor apărea și alții noi

Petru Icodim, manager la S.C. 
“Activitatea Gascom" Orăștie, 
ne-a declarat: “Ca efect al 
acestor scumpiri va crește și 
prețul serviciilor noastre. Și deși 
ar trebui să încasăm mai mult 
cred că ne vom confrunta cu 
greutăți și mai mari la încasarea 
banilor pentru că la restanțierii 

vechi se vor adăuga și alții noi".
Mai optimist Adrian Bălan, 

manager tehnic la S.C. “Apaterm" 
Deva, aprecia că "restanțierii vor 
fi aceiași pentru că cine a plătit 
până acum va plăti și în 
continuare". Pentru a justifica 
scumpirile ce vor urma Adrian 
Bălan ne-a declarat: “Noi suntem 
doar o verigă între populație și 
furnizori. Politica în domeniu o

face statul iar deciziile se iau la 
nivel înalt. Noile prețuri pe care le 
vom practica sunt prețuri de 
monopol avizate de oficiul 
concurenței. E posibil, și sper ca 
acest lucru să se întâmple, ca 
omul să cheltuiască mai puțin 
pentru că deși va plăti mai mult 
la noi s-ar putea să plătească 
mai puțin pentru alte produse și 
servicii ale altor agenți 
economici".

Oamenii abia, abia pot 
plăti ia actualele prețuri

Atât administratorii aso
ciațiilor de locatari (proprietari) 
bune platnice cât și cei ai celor 
cu datorii'au fost la unison în a 
afirma că oamenii abia, abia pot 
plăti la actualele'prețuri. Rodica 
Stanciu, administrator la 
Asociația de locatari nr.1 
Orăștie, ne-a spus: “Majoritatea 
celor care aparțin de asociația 
noastră sunt persoane în vârstă, 
îndeosebi pensionari. Se știe că 
această categorie de oameni are 
venituri foarte mici. Cu toate 
acestea ei se străduiesc să nu 
întârzie plata taxelor comune. Vin 

și plătesc în rate de două, trei 
ori pe lună, depinde cum au 
bani. Avem bineînțeles și 
locatari rău platnici, ale căror 
restanțe le achităm din fondul 
de rulment. Sunt de părere că 
numărul acestora va’Crește 
odată cu scumpirea serviciilor 
pentru că mulți apia reușesc 
să plătească acum". Didina 
Buligă, administrator lâ 
Asociația de locatari nr.3 
Orăștie, ne-a făcut cunoscut 
"necazul" acestei asociații: 
“Aproximativ 60 la sută din 
totalul locatarilor acestei 
asociații sunt țigani, chiriași la 
stat. Unii lucrează, alții nd, însă 
familiile lor sunt numeroase. Ei 
sunt neplătitori de nimic, 
oameni care își leagă singuri - 
ilegal - curentul și gazul, l-am 
acționat în judecată însă nu am 
câștigat.. Orice, majorare de 
prețuri nu are nici o influență 
asupra lor, pentru că în 
continuare aceștia nu îș( vor 
achita datoriile". Emilia Dud 
este administrator la Asociația 
nr.51 din Deva. Asociația 
cuprinde un singur bloc cu 
cinci scări totalizând 100.de 
apartamente. Asociația a fost 
întotdeauna bună platnică 
chiandacă și aici 80 la sută din 
locatari sunt pensionari. E 
drept că sunt și câțiva șomâri 
a căror străduință de a plăti la 
timp taxele este lăudabilă, 
încasările se fac în funcție de 
ziua în care oamenii primesc 
pensiile. Unde oamenii sunt 
cinstiți, responsabili și de bună 
credință și treburile merg bine.

Cristina CÎNDA 
Ciprian MARiNUȚ

(Continuare în pag. 8)

Motorina nu 
se dă pe 

cupoanele 
agricole

La emisiunea „Viața satului" 
transmisă duminică, 27 
septembrie a.c., de TVR1, dl 
Dinu Gavrilescu, ministrul 
Agriculturii și Alimentației, a 
spus clar și răspicat că în 
această toamnă nu se mai dă 
motorină pe cupoanele agricole, 
acordându-se în schimb furaje 
combinate și substanțe chimice 
pentru combaterea bolilor 
parazitare la animale. Deoarece 
cupoanele agricole reprezintă 
doar ’ 10,-20 4a sută din 
cheltuielile necesare înființării 
unei culturi, acestea se pot 
utiliza la plata lucrărilor, agricole 
și la procurarea de sămânță 
selecționată.

Vorbind despre sămânță, 
ministrul a spus că subvenția 
este de 37 la sută, adică de 
875-975 lei/kg de sămânță 
selecționată și’tratată chimic 
împotriva bolilor și dău
nătorilor. ,,Banii necesari 
subvenției - 165 miliarde lei - 
se găsesc la M.A.A. și se vor 
derula de săptămâna viitoare” 
- spunea ministrul. Era bine 
însă ca acum sămânța să fie 
dacă nu sub brazdă, cel puțin 
la cultivatori, nu în depozitele 
Semrom. Dar asta e situația la 
noi. Toate merg cu întârziere 
sau pe dos. (N.T.)

r - '
!n cazul SC Agrocom Hațeg SA 

Va avea loc o noua
licitație

Intervenția făcută de către SC Nirvana Agrocom Prod SRL Hațeg 
(prin dl ing. Iustin Vasiu, care a fost mandatat în acest sens) în 
legătură cu neajunsurile petrecute la licitația ținută în ziua de 11 
septembrie â.c. la sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS pentru 
pachetul de acțiuni al SC Agrocom Hațeg SA, contestația respectivă 
fiind publicată și în ziarul nostru nr. 2225, din 17 septembrie a.c., a 
avut ecoul așteptat. Ca urmare, în situația anulării primei licitații se va 
organiza o altă licitație la o dată ce urmează să fie stabilită și anunțată 
la vreme.

Comisia de analiză și rezolvare a contestațiilor formulate la licitațiile 
publice ale FPS, analizând motivele invocate, a dat următoarea 
hotărâre: „Analizând contestația depusă de SC NIRVANA AGROCOM 
SRL HAȚEG înregistrată sub numărul 232/2137 din 14.09.1998 la 
Direcția Teritorială Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, constată 
că aceasta se referă la:

• Comisia de licitație a permis după începerea licitației completarea 
documentelor de participare depuse de SC NABIS PROD SRL HAȚEG 
și NIRVANA AGROCOM SRL;

• termenul de valabilitate al scrisorii de garanție bancară a SC 
NABIS PROD SRL HAȚEG era doar pentru data de 11.09.1598 nu 
pentru 120 de zile cât prevede Dosarul de prezentare;

•nici unul dintre participanți nu a prezentat garanții privind 
realizarea programului de investiții.

Față de cele menționate Comisia constată că: ■
• din analiza procesului verbal al ședinței de licitație și.a punctului 

de vedere al comisiei de licitație corelat cu elementele contestate de 
SC NIRVANA AGROCOM SRL rezultă că nu au fost respectate 
prevederile Art. 44 și 51, coroborate cu Art. 27 din Normele 
metodologice privind privatizarea societăților comerciale anexa la 
H.G. 55/1998 modificate și completate prin H.G. 361/1998 precum și 
ale Art. 3 și 7 din Regulamentul de organizare și desfășurare a 
licitațiilor cu oferta în plic sigilat aprobat prin Ordinul nr. 60/1998 emis 
de ministerul Privatizării, publicat în M.O.R. nr. 151/15.04.1998.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia, în conformitate cu 
prevederile Art. 53 punctul 3 din Normele metodologice anexa la H.G. 
55/1998 admite contestația formulată de SC NIRVANA AGROCOM 
SRL, anulează decizia de adjudecare, urmând a se organiza o nouă 
licitație.

Prezenta hotărâre urmează a fi comunicată tuturor participanților 
la licitație. (Semnează comisia).

Este evidentă o situație din care sperăm că se vor trage concluziile 
^ce se impun privind licitațiile viitoare. (N.T.)

g| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 45% 
X la 90 de zile - 47%
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C CETATE DEVA SA
Făină albă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937(213356
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Amsterdamul este, probabil, cel 
mai important punct de atracție 
pentru orice turist care ajunge în 
Olanda. Pentru că Amsterdamul nu 
este numai capitala sui generis a 
țării, sediul guvernului și toate 
celelalte instituții centrale aflându- 
se la Haga. Amsterdamul este 
orașul-emblemă al acestei țări- 
emblemă (de numai 13 milioane de 
suflete , deținând primul loc în lume 
ca densitate a populației, de 390 
locuitori/km2, dacă informațiile 
noastre sunt reate), a curajului, 
inventivității și tenacității oamenilor 
ei, care, aflați mereu în fața unui 
adversar violent și perfid - marea -, 
au avut îndrăzneala să i se opună 
și în cele din urmă să-l învingă, 

, smulgăndu-i teritorii considerabile

d>.. Aiiwteirdlairnuill și IRoirdluill die Noaiipte
pentru a le reda agriculturii și 
construcției de locuințe. Amster
damul este și orașul - piston al unor 
impresionante cantități de flori - 
lalele, garoafe, trandafiri etc - pul
sate în tot timpul anului către marile 
capitale europene și mai departe, 
aducând în balanța economiei 
naționale venituri uriașe. După cum 
Amsterdamul este și unul dintre cele 
mai mari porturi europene, un impor
tant oraș comercial, industrial și 
turistic, centru al muzicii și al picturii 
- dacă ar ff să ne gândim și numai la 
Rembrandt, Rubens, Van Diyk, Van 
Gogh.

Dar ca să ajungi la Amsterdam 
trebuie să străbați măcar o parte din 
câmpiile mănoase și fertile ale 
Olandei, brăzdate de canale de 
irigații și punctate de ferme țărănești 
prospere, să iei pglsul circulației 

delirante pe autostrăzile ei modeme, 
să faci cunoștință cu semnele 
civilizației și bunăstării în câteva 
orășele de la granița cu Germania, 
cum sunt Venlo sau Mastricht, de 
exemplu.

Ceea ce înregistrează în primul 
rând în Amsterdam ochiul curios și 
flămând de inedit sunt casele 
patinate, din cărămidă roșie, cu 
chenarele ferestrelor și bordurile 
etajelor vopsite într-un alb intens, 
dar și în galben, verde sau gri. Iar 
în ferestre, nelipsitele glastre cu 
flori, de toate soiurile și nuanțele, 
dând orașului un plus de frumusețe 
și prospețime. Numeroase clădiri 
poartă pe fațade ca pe un blazon 
drag anul construcției: 1601, 1609, 
1675, 1703, 1810 etc.etc. Nu 
puține fațade au încastrată la 
partea cea mai de sus o bârnă 

zdravănă cu un cârlig puternic. 
Ni s-a spus că acolo se agăța 
scripetele pentru urcarea 
mărfurilor sau a mobilelor în 
locuințe.

Dar cum Amsterdamul, 
însemnând, în traducere, ,,digul 
de pe Amstel", mai este numit și 
Veneția Nordului, generic conferit 
de numeroasele poduri ale căror 
arce se întind în evantai peste 
canalele care brăzdează orașul, 
am vrut să-l vedem și de pe apă, 
încât să ne conturăm mai exact 
comparația cu perla Italiei de la 
Marea Adriatică, pe care am 
cunoscut-o, la ea acasă, în urmă 
cu câțiva ani.

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Societatea 
comercială 

SNC Șerb Deva
Magazinul “Romarta”

(zona pieței), bulevardul Decebal, 
bloc 116 - parter

Oferă un bogat sortiment de 
țesături din mătase pentru rochii de 
ocazie, dantele, ca și stofe “Spandex” 
și “KIWI” pentru sezonul toamnei. 
Magazinul desface de asemenea 
stofe de mobilier, covoare China, 
mochete de o calitate excepțională, 
la prețuri rezonabile. Se mai găsesc 
în aprovizionare veloze și candelabre, 
articole de marochinărie, seturi de 
cuverturi.

Mărfuri similare se găsesc și în 
magazinul de lângă biblioteca “O. 
Densușianu” aparținând aceleiași 
societăți - patron Elisabeta Piper.

Societatea vinde și en gros, prin 
magazinul “Romarta”, metraje cu plata 
la termen.

100.de
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3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Popularitatea dv e în 
continuă creștere și asta vă 
poate ajuta în rezolvarea unor 
probleme. Sunteți cam confuz, 
deci nu luați decizii singur.

O TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

A a'tins maximul popularitatea 
dv. Un ajutor nesperat vă dă un 
bărbat mai tânăr. Ca să nu 
pierdeți o șansă pe care ați 

■ putea-o regreta, acționați cu 
prudență. ,

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Aveți ocazia să cunoașteți o 
persoană cu poziție socială 
bună. Dacă sunteți atent ce 
vorbiți să nu faceți gafe puteți 
conta pe sprijinul ei într-o 
chestiune delicată.

*
O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Ati dori să inițiați o acțiune 
mai deosebită dar nu îndrăzniți. 
Vă faceți probleme degeaba 
căci veți găsi susținători ai 
ideilor dv.

O LEU
, (23.VII - 22.VIII)

Vă puteți face relații 
importante. Calitățile dv ies în 

' evidență și asta vă face să vă 
: simțiți mai sigur și mai stăpân pe 
i situație.

O FECIOARĂ 
(23.VIII • 21.IX)

I Un eveniment petrecut în 
i familia dv vă u.mple sufletul de 

bucurie. Primiți un cadou foarte 
util de la o cunoștință.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Sentimental vă așteaptă o 
surpriză. Poate veți călători cu 
persoana iubită sau veți primi o 
veste.de la ea. Dacă aveți un 
examen, rezultatul vă fi cel 
dorit.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

în casă ori în familie se va 
petrece ceva neașteptat. Azi e 
ziua potrivită unor schimbări în 
apartament. Poate unul dintre 
părinți are un câștig bănesc.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 
Capacitatea dv de a vă pune 

în practică planurile atinge cote 
maxime. Selecționați-le și nu vă 
risipiți energia pe lucruri lipsite 
de importanță.

2 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Relația cu partenerul se 
îmbunătățește. E posibil să vă 
sprijine în rezolvarea unei 
chestiuni domestice. Nu fiți 
suspicios.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Azi e o zi bună pentru cei 

implicați în afaceri. Și cei cu o 
slujbă modestă se vor bucura 
de aprecierile șefilor, vor primi 
o primă, ori o mărire de salariu.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Ca să vă alegeți cu ceva, 
canalizați-vă energia în scopuri 

, constructive. Dacă știți să 
1 profitați de farmecul personal 

aveți de câștigat sentimental și 
financiar.

0 DIVIZIA A
• După opt din cele 34 de etape ale 
campionatului - aproape jumătatea 
turului - încercăm pe marginea 
rezultatelor din această etapă o 
"radiografie" a competiției interne. Din 
cele 5-6 echipe anunțate cu pretenții 
au mai rămas doar două candidate 
sigure la titlu. Prima este Dinamo care 
în această rundă i-dcălcat pur și simplu 
în picioare pe universitarii clujeni. în 
plus, realizând acest umilitor 8-0, elevii

Cu Romică Gabor la "cârmă”
VEGA DEVA ■ INTER SIBIU

2-0 (1-0)
Debut cu dreptul al noului antrenor principal Romulus 

Gabor la Vega Deva, care avea mare nevoie de punctele 
puse în joc în întâlnirea cu Inter Sibiu, pentru a urca de pe 
ultimul loc în clasament. Conducerea clubului, ca și cuplul 
de antrenori R. Gabor (principal) și'Nicolae Alexiuc (se
cund) au insistat foarte mult la pregătirea acestei partide, ca 
echipa să privească cu toată seriozitatea, preconizându-se 
măsurile tactice de “închidere” a atacurilor adversarilor, de 
micșorare a spațiilor lor ofensive. Cu toate acestea, cei 
care și-au creat la începutul partidei faze periculoase în 
careul advers au fost sibienii în minutul 7, când Szeghedi a 
ratat de puțin interceptarea balonului aflat singur în fața lui 
Cibotaru și în min. 9, Mara, tot din interiorul careului șutează 
pe lângă bara din stânga a porții devene. Treptat, devenii se 
mobilizează, strâng rândurile în apărare și “zvâcnesc" pe 
atac. Și ca urmare, în minutul 13, asistăm la o fază bine 
“lucrată”, de toată frumusețea: Naniu, deschis pe stânga 
trimite mingea în diagonală la Chiliman care centrează în 
careu lui Preda, acesta “întoarce” un 
puternic, peste bară! După numai un 
minut, o altă incursiune rapidă pe atac 
a gazdelor îl pune într-o excelentă 
poziție de șut pe Gigi Ștefan aflat în 
colțul careului mic, care irosește a 
doua mare ocazie a devenilor. Vega 
are în posesia sa mai mult mingea și Luca în min. 17 trage la 
poartă din afara careului, dar nu îl poate învinge pe FI. Cotora. 
în prima repriză am consemnat o nouă ocazie favorabilă’în 
min. 23: Chira centrează de pe stânga în careu la Gigi Ștefan 
și el reia fulgerător cu capul, însă peste bară. Oaspeții au 
beneficiat și ei pe un contraatac, de o bună ocazie ratată de 
Gatea.

Și la reluare, gazdele au inițiativa și ofensiva lor este 
finalizată în min. 56 când deschid scorul: Bordean centrează 
de pe dreapta și proaspătul.intrat pe teren, Elek Szemely, își 
demonstrează clasa înscriind spectaculos cu capul 1-0! 
Bucurie mare pe teren șj pe banca tehnică a devenilor, dar 
și în tribună. Stimulați de acest gol, fotbaliștii de la Vega au 
evoluat și mai bine și am avut prilejul să mai notăm în carnet 
câteva faze fierbinți la poarta sibienilor, cum au fost în 
minutele 72 și 73 la originea cărora au fost Elek și Naniu, 
pentru ca în min. 82, să asistăm la al doilea gol al gazdelor. 
Atunci, Gigi Ștefan scăpat singur spre poarta oaspeților, 
șutează puternic spre poartă și Terchilă comite henț. Lovitura 
de la 11 m este transformată cu siguranță de Bordean 2-0. 
Un scor bun, dătător de speranțe pentru suporterii deveni. 
R. Gabor: “Sunt fericit că am reușit să câștigăm, felicit 
întreaga echipă. Sigur, mai avem de rezolvat, în continuare, 
creșterea siguranței în apărare, eliminarea carențelor la 
finalizare..."

VEGA: Cibotaru, Bordean, Tănasă, Berindei, Chira (87 
Dobrescu), Popa, Luca, Chiliman (55 Elek), Preda, Gigi 
Ștefan, Naniu (84 Răican).

Bun arbitrajul brigăzii C-tin Frățilă, M.Toader (ambii 
Constanța) și E. Urcan (Bistrița).

apărător și șutează
i/

Sabin CERBU
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TVR J
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Em. pt. persoane cu handi
cap 15.30 Arhive românești 
(r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 în fla
grant (anchetă) 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 134) 18.35 
Stăpânul lumii (d.a) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 311)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Dulce țară 
(dramă SUA ’86) 23.25 
Jurnalul de noapte 23.30 
Avocatul poporului

TVR 2
9.00 Justiție militară (s/r) 

9.50 Un cântec pentru 
fiecare 10.00 în fața dv. (r) 
K__________________________

k Radiografia competiției interne la jumătatea turului
lui Dinu au luat și o importantă opțiune 
pentru scorul campionatului. A doua 
candidată este Rapid care a punctat în 
clasamentul adevărului câștigând acolo 
unde puține echipe reușesc. Meciul a 
fost totodată și un bun prilej pentru 
Mircea Lucescu de a-i mai preda o 
"lecție" fostului asistent Nae Manea. în 
această afacere "în doi” s-ar mai putea 
amesteca Oțelul și Steaua. Gălățenii 
au trecut cu bine peste momentul 
retragerii președintelui Marius Stan și 
peste șocul eliminării rușinoase din
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11.00 Lumea sălbatică a 
animalelor (do/r) 11.30 
Scena politică (r) 11.50 Un 
cântec pentru fiecare 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doaro vorbă săț-i mai spunl 
(r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Dragostea 
contează (s) 16.55 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-rup! Hei-rap! (cs)
19.10 Dosarele istoriei (do)
20.10 Natacha (s, ep. 45) 
21.00 Sensul tranziției. 
Datorie 22.00 Teatru Tv 
prezintă:*,Spitalul special”

ANTENA 1
7.10 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Iluzii 
(s, ep. 54) 11.10 Pericol 
iminent (s/r) 12.05 Viitorul 
începe azi (s/r) 13.10 Fără 
limită 13.25 Planeta vie (do, 
ep. 79) 14.00 Știrile amiezii 

Cupa UEFA și au revenit în forță în 
campionat. Steaua care a obținut la 
Bacău “același rezultat ca și Rapid' se 
pare că a reușit să pună cât de cât la 
punct din mers un mecanism care la 
începutul ediției scârțâia din toate 
încheieturile.

La polul' opus există deja două 
echipe - U Cluj și Foresta - amenințate 
deja cu certitudine de spectrul 
retrogradării. Doaro minune ori o uriașă 
investiție financiară ar mai putea salva 
aceste echipe. Pentru evitarea celui de

Evoluție penibilă, eșec 
usturător...

Poli” Timișoara - 
F.C. Corvinul 5-0 [4-0]

u

Degringolada echipei hunedorene continuă, ea 
.nemalcunoscând gustul victoriei în ultimele cinci întâlniri 
oficiale (incluzând și meciul de cupă de la Zlatna). De 
foarte mult timp nu am mai văzut echipa corvinistă atât de 
net dominată cum a fost în prima repriză la Timișoara, 
însăși așezarea jucătorilor în teren (N.Mitrică vârf avansat 
în loc de coordonator) arată că ceva nu este în regulă. 
După partidă, FI. Văetuș avea să declare că sarcinile de 
joc nu au fost respectate și că se simte “lucrat” de o 
anumită grupare în frunte cu N.Mitrică.

în aceste cortfiiții sarcina timișorenilor a fost mult 
ușurată atunci când au avut în față o echipă care se ocupa 
de cu totul altceva și nu de fotbal. în min. 7 Stoian a centrat 
de pe stânga și “micuțul” Vlaicu a reluat cu capul dintr-un 
careu supraaglomerat în colțul lung 1-0. A venit apoi min. 
25 când “violații” au beneficiat de o lovitură liberă de la 
17m ușor lateral dreapta. A executat antrenorul-jucător 

I.Rotariu exact pe colțul unde se afla 
Ceclan și 2-0. în acest răstimp 
hunedorenii continuă să “mimeze” 
fotbalul reușind să lege două pase. 
Echilibrul avea să se rupă definitiv 
în min.38. Lâ o deviere, balonul a atins 

mâna lui Haidiner (distanța a fost de circa 1 m) și centralul 
T. Baroianu (Ploiești) a dictat cu ușurință penalty. Corviniștii 
au protestat, ba mai mult, a venit la locul faptei N. Mitrică, i- 
a adus injurii arbitrului și s-a ales cu “roșu”. Lovitura de 
pedeapsă a fost transformată de Băban, 3-0 și F.C. Corvinul 
era în corzi. Cinci minute mai târziu, I.Rotariu prinde un șut 
de la 28 m și Ceclan este din nou spectator, 4-0, cu toate că 
inițial Gh. Biziniche ridicase fanionul indicând o poziție în 
afara jocului. De remarcat că primul șut spre poartă și la 
mare distanță a fost expediat în min. 45 de M.Dinu, ceea ce 
spune aproape totul despre prima parte.

în cel de-al doilea mitan, studenții au jucat cu “frâna de 
mână” trasă, astfel că jocul s-a mai echilibrat, corviniștii 
având în câteva rânduri ocazia sâ pericliteze poarta 
“șomerului” Frunză. Au ratat bune ocazii Păcurar (min. 47), 
M.Dinu (min.56), Haidiner (min.60), Babarți (min. 72). De 
partea cealaltă, Ceclan a respins senzațional lovitura de 
cap de la mică distanță trimisă de Vlaicu (min. 73) și Corban 
(min. 74)și a scos de la vinclu lovitura liberă a lui I. Rotariu 
(min. 80). Și ca “tacâmul" să fie complet,în min. 84 apărarea 
face greșit pasul “offsaid”, “liberoul” Velcea scapă singur 
și după ce se joacă cu Ceclan fixează scorul la 5-0. Și 
astfel ia sfârșit “calvarul” echipei corviniste. Au încercat 
să stea în "ghete” în special în primele 45 de minute Ja F.C. 
Corvinul: Ceclan-Procorodie, Haidiner, Gheară, M.Dinu- 
Maxim (72 Babarți), Chezan, Andrei (361 Păcurar), N.Mitrică- 
Costăchescu, Șandor.

I?.S. La finalul partidei galeria hunedoreană venită la 
vestiare a cerut demisia lui FI. Văetuș scandând numele 
lui R.Gabor. Duminică seara Văetuș mi-a declarat că se 
retrage de la cârma echipei rămânând la dispoziția clubului. 
Acest lucru a fost confirmat și de președintele executiv, 
Ov. Cojocaru. Până la găsirea unui antrenor cu carte de 
vizită, echipa va fi condusă de secundul FI. Dubinciuc.

ion BĂDiN

14.30 Foișorul de foc 
.(talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 94) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s,e p. 11) 18.00 
Decepții (s, ep. 42) 19.30 
Tucă Show 21.00 Mirajul 
Lunii (f.a.SUA 1996) 23.00 
Știri/Sport 23.30 Schimbul de 
noapte (talkshow)

“ PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r)

9.55 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.40 Predator I (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r) 14.00 Punctul pe 
I (r) 15.00 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.00 Nano (s, ep. 130) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femele (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 4) 21.30 
Pensacola - Forța de elită (s, 
ep. 14) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 4) 23.00 

al treilea loc retrogradam se pare că se 
vor bate nu mai puțin de șapte echipe: 
Petrolul, CSM Reșița, Ceahlăul, Farul, 
FC Onești, Olimpia și Astra. Iar în apele 
liniștite de la mijlocul clasamentului se 
pare că vor naviga FC Național, FC 
Argeș, FCM Bacău, U. Craiova și Gloria 
Bistrița.

Analizând atent rezultatele de până 
acum și clasamentul se mai pot face și 
alte remarci statistice. Doar trei echipe 
- Dinamo, Rapid și FCM Bacău - sunt 
încă neînvinse. Alte patru echipe - FC
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Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura

ACASĂ
9.30 Guadalupe (s/r) 11.25 

Ca la mama Acasă (r) 11.30 
Dragoste și putere (s/r) 12.15 
Misterioasa doamnă (s/r) 
13.00 Film românesc (f/r) 
15.00 Guadalupe (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s) 19.00 Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s) 19.25 D.a 
20.00 Dragoste și. putere (ș) 
20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Verdict: crimă (s)
22.30 Le Amiche (dramă 
Italia ’55,

PRIMAT'/
10.00 Călătorii în lumi para

lele (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/ 
r) 15.00 Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 

Național, Olimpia, Foresta și Petrolul 
- nu au realizat nici un egal, în vreme 
ce FCM Bacău este campioșna 
remizelor cu cinci meciuri nule. Cele 
mai multe victorii le-au reușit Dinamo 
și Rapid - câte șapte, urmate de Oțelul 
cu șase partide câștigate. Cele mai 
multe înfrângeri le au Foresta (7), 
Olimpia (6), Ceahlăul, U Cluj și Farul, 
câte cinci.

Ciprian MARINUȚ

t> VIVI21A C3
AURUL BRAD - 

FLACĂRA MORUNI 
0-0 

Mingea nu a vrut 
să intre-n poartă

Revenirea portarului titular Sandu după ispășirea celor 
cinci etape de suspendare a fost “umbrită" de absența din 
teren a lui Achim, orchestratorul jocului de la mijlocul terenului. 
Astfel că nici în această partidă deosebit de importantă și 
dificilă Aurul nu a putut alinia cel mai bun unsprezece posibil. 
Urmărită de ghinion echipa pregătită de Virgil Stoica nu a 
primit gol dar, în ciuda numeroaselor ocazii, nici nu a reușit 
să înscrie, mingea parcă nevrând să intre în poartă. în 
urma acestui semieșec pe teren propriu, Aurul a ajuns la 
minus opt în clasamentul adevărului și și-a compromis și 
mai mult șansele de supraviețuire. Dacă nici în etapa 
viitoare, când o va întâlni pe Progresul Caracal, ultima 
clasată. Aurul nu va reuși să aducă puncte de afară atunci 
putem spune că “zarurile au fost aruncate".

Cu o nouă așezare “experiment" avându-l pe Stoica 
libero și pe Filipaș și Nan pe banda stângă, Aurul a început 
ezitant. Oaspeții au sesizat rapid vulnerabilitatea flancului 
stâng brădean și au acționat preponderent pe acea parte, 
în urma unor astfel de acțiuni jucătorii din Moreni puteau 
deschide scprul. în minutul 9 Stoica a scos de pe linia porții 
un șut al lui Matincă la care Sandu lufiase. Apoi, în minutul 
10 Paraschiv a avut golul în vârful bocancului, dar mingea 
șutată de el a trecut puțin pe lângă poartă. Pe măsura 
scurgerii timpului Aurul a echilibrat jocul, iar spre finalul 
reprizei a preluat chiar inițiativa. Dar abuzând de baloane 
înalte aruncate la bătaie în careu și de acțiuni personale 
brădenii nu și-au creat ocazii clare de gol.

în repriza secundă însă lucrurile s-au schimbat radi
cal. Aurul a pus autoritar stăpânire pe joc, iar în ultimele 15- 
20 de minute poarta oaspete a fost supusă unui susținut 
asediu. în minutul 54, la o centrare de pe dreapta a lui 
Aslău, Neagu a reluat cu capul dar mingea a lovit 
transversala. Două minute mai târziu Mihăilă a irosit o 
ocazie uriașă șutând slab din careu. în minutele 64 și 68 
Gomoi și Aslău au încercat vigilența lui Soare cu șuturi de 
la distanță, dar portarul oaspeților a fost la post. în minutele 
71, 79 și 81 Petrișor a avut ocazii monumentale, dar lipsa 
de experiență și-a spus cuvântul și a ratat. Dacă în prima 
repriză trecerera timpului a avut darul de a limpezi jocul 
gazdelor în repriza secundă s-a întâmplat exact invers. Sub 
presiunea timpului forcingul de final al brădenilor s-a derulat 
sub semnul panicii, al pripelii și al întâmplării. Dezordonați, 
lipsiți de luciditate, inspirație și șansă brădenii n-au reușit să 
depășească o apărare oaspete elastică și închegată. Astfel 
că în ciuda a încă trei ocazii - Petrișor (86), Văcaru (89), 
Filipaș (90) - mingea n-a vrut să intre-n poartă, iar partida 
s-a încheiat cu un nedrepfrezultat de egalitate.

A arbitrat bine o brigadă clujeană formată din Robert 
Podar (la centru) și Mlrel Alban și Dumitru Fântână (asistenți).

AURUL: Sandu - Gomoi, Filipaș, Neagu, Stoica - 
Văcaru, Nan, Lupea (11 Vereș - 65 Petrișor), Aslău - 
Mihăilă, Toderiță.

FLACĂRA: Soare - Monel, Chitu (14 Dinca), Lambru, 
Bitica, Petre - Paraschiv (85 Puică), Băltoi, Matincă - 
Pârșe, Anghel (61 Gârbovean).

Ciprian MARiNUȚ

Prietenul nostru Jake (s) 
17.151999 (s, ep. 41)18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Rivalii (do) 
22.00 Știri 23.30 Stătea de 
veghe; în spatele ușilor 
închise (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00- 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.05-22.20 
Știri locale

ANTENA 1 - DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean 
(r) 16.35-17.30 Program 
muzical 17.30-17.35 
Promo-publicltate 17.35-
17.55 Program folcloric 
17.55-18.00 TELEX (știri lo
cale pe scurt) 22.05-22.15 
Știri locale .

veste.de


29 SEPTEMBRIE 1998 Cuvântul liber

Rezultatele etapei a 8-a: Di
namo - "U" Cluj 8-0; Gloria Bistrița 
- FC Argeș 3-1; Oțelul Galați - FC 
Onești 3-0; FC Național - Astra

Ploiești 1-0; Foresta Fălticeni - Univ. Cra

Rezultatele etapei a 9- 
a: Drobeta Tr. S - Chimica 
Târnăveni 2-1; Jiul Petro
șani - UTA 1-1; Apulum A l. -

Unirea Dej 3-1; Poli Timișoara - Corvinul

Rezultatele etapei a 9-a: 
Min. Uricani - Constr. Craiova 2- 
0; Petr. Drăgășani - Petr. Țideni 
0-0; Min. Berbești- Min. Mătăsari 
3-1; FI. Vâlcea - Al. Slatina 2-0;

\_________ z

Rezultatele etapei a 7-a din 
27.09.1998:

Min. Ghelari- Min. Aninoasa 2-1

iova 1-2; Farul C-ța - Olimpia S.M. 3-1; Pe
trolul - CSM Reșița 2-0; Ceahlăul P.N. - 
Rapid 0-2; FCM Bacău - Steaua 0-0.

1.DINAMO 8 7 1 0 30-5 22
2. RAPID 8 7 1 0 20-3 22
3. OȚELUL GALAȚI 8 6 1 1 17-6 19
4. FC NAȚIONAL 8 5 0 3 18-15 15
5. STEAUA ‘ 8 4 2 2 15-9 14
6. FCM BACĂU 8 3 5 0 11-7 14
7. FC ARGEȘ 8 4 1 3 13-12 13
8. PETROLUL 8 4 0 4 10-11 12
9. GL. BISTRIȚA 8 3 2 3 15-15 11
10. UNIV. CRAIOVA 8 2 3 3 9-10 9
11. ASTRA PL. 8 2 3 3 7-8 9
12. FC ONEȘTI 8 2 2 4 13-19 8
13. CEAHLĂUL 8 2 1 5 10-13 7
14. FARUL 8 2 1 5 11-16 7
15. CSM REȘIȚA 8 1 3 4 4-13 6
16. OLIMPIA S.M. 8 2 0 6 8-18 6
17. "U" CLUJ 8 1 2 5 3-23 5
18. FORESTA 8 1 0 7 9-20 3

Etapa viitoare: "U" Cluj - Foresta; FC 
Argeș - Dinamo; FC Onești - Gl. Bistrița; U 
Craiova - FC Național; Astra - Olimpia; CSM 
Reșița - Ceahlăul; Rapid - Oțelul; FCM 
Bacău - Farul; Steaua - Petrolul.

Hd. 5-0; FC Bihor - Minerul Motru 4-1; Gaz
Metan - Extensiv Craiova 1-1; ARO C-lung - 
Dacia Pitești 4-2; FC Baia Mare - ASA Tg. 
Mureș 1-2; Vega Deva - Inter Sibiu 2-0.

clasamentul
1. EXTENSIV 9 6 3 0 23-9 21
2. ARO C-LUNG 9 7 0 2 20-12 21
3.ASATG. M. 9 5 1 3 16-13 16
4. POLI TIMIȘ. 9 4 3 2 23-11 15
5. GAZ METAN 9 8 3 2 12-10 15
6. UT ARAD 9 3 5 1 15-8 14
7. DROBETA TR.S. 9 4 2 3 13-7' 14
8. FC BIHOR 9 4 2 3 12-10 14
9. UNIREA DEJ 9 4 0 5 14-17 12
10. APULUM A.I. 9 2 4 3 14-14 10
11. INTER SIBIU 9 3 1 5 13-16 10
12. CORVINUL 9 3 1 5 15-20 . 10
13. DACIA PIT. 9 3 1 5 12-17 10
14. CHIMICA T. 9 3 1 5 12-19 10
15. JIUL 9 3 1 5 8-20 10
16. VEGA DEVA 9 2 3 4 7-14 9
17. M. MOTRU 9 2 2 5 12-18 8
18. F.C. BAIA MARE 9 1 3 5 ■ 8-14 6

Etapa viitoare: UTA - Apulum; M. Motru 
- Drobeta; Chimica - Jiul; Corvinul - FC 
Bihor; ASA Tg. M. - Poli Timiș; Un. Dej - 
ARO; Extensiv - Vega Deva; Dacia - Gaz M.; 
Inter - FC Baia Mare.

Min. Certej - Min. Lupeni 3-1; Pandurii Tg. J. - 
Șoimii 1-1; Gl. Reșița - Foresta Stâlpeni 4-1; Aurul 
Brad - FI. Moreni 0-0; Etectroputere - Progr.
Caracal 1-0; Record Mediaș - Petr. Stoina 1-3.

CLASAMENTUL
1.GL. REȘIȚA 9 7 1 1 26-8 22
2. ȘOIMII 9 6 2 1 19-7 20
3. ELECTRO 9 5 4 0 22-6 19
4. FL. VÂLCEA 9 6 1 2 20-8 19
5. MIN. CERTEJ 9 6 1 2 24-15 19
6. PANDURII TG. J. 9 5 1 3 18-9 16
7. MIN. URICANI 9 5 0 4 19-17 15
8. PETR. STOINA 9 5 0 4 14-13 15
9. FL. MORENI 9 4 2 3 11-11 14
10. AL. SLATINA 9 4 0 5 9-10 12
11. CONSTR. C. 9 4 0 5 15-18 12
12. FORESTIERUL 9 4 0 5" 14-21 .12
13. PETR. ȚICLENI 9 4 1 4 12-25 12
14. MIN. BERBEȘTI 9 3 1 5 20-25 10
15. PETR. DRĂGĂȘANI 9 3 1 5 10-16 10
16. MIN. MĂTĂSARI 9 2 2 5 9-15 8
17. REC. MEDIAȘ 9 2 1 6 19-21 7
18. AURUL BRAD 9 2 1 6 8-16 7
19. MIN. LUPENI 9 2 1 6 11-24 7
20. PR. CARACAL 9 0 2 7 7-22 2

Etapa viitoare: Min. Lupeni - Constr. C.; Petr. 
Țicleni - Min. Certej; Min. Mătăsari - Petr. Drăg.; Al. 
Slatina - Min. Berbești; Șoimii - FI. Vâlcea; Fores
tierul - Pandurii; FI. Moreni - Gl. Reșița; Progr. 
Caracal - Aurul; Petr. Stoina - Electroputere; Rec. 
Mediaș - Min. Uricani.

FC Dacia Orăștie - Minerul Bărbăteni 4-0 
Minerul Teliuc - CIF Aliman Brad 0-1 
FC Paroș.-Vulcan - Victoria Călan 1-1 
CFR Marmosim Sim.- Constructorul Hd. 7-1 
Metalul Crișcior și Parângul Lonea au stat.

CLASAMENTUL
1.VICT CĂLAN 6 4 1 1 17-2 13
2CFRMARM. 6 4 0 2 1S€ 12
3. DACIA ORĂȘTIE 5 4 0 1 11-2 12
4. PARÂNGUL 5 4 0 1 10-2 12
5. PAROȘ.-VULC. 6 3 1 2 9-5 10
6. M. ANINOASA 7 3 1 3 7-6 10
7. M. BĂRBĂTENI 7 3 1 3 4-11 10
8. M. GHELARI 5 2 1 2 8-7 7
9. CIF ALIMAN 6 2 1 3 4-19 7
10.M.TEUUC 6 1 2 3 5-8 5
11. CONSTR HD. 5 1 0 4 5-15 3
12. MET. CRIȘCIOR 6 0 0 6 3-18 0

Etapa viitoare:
Min. Aninoasa -Parângul Lonea
Min. Bărbăteni -Min. Ghelari
CIF Aliman Brad -Dacia Orăștie
Vict. Călan -Min. Teliuc
Constr. Hd. -Paroșeni-Vulcan
CFR Marmosim și Metalul Crișcior stau.

z

FC DACIA ORĂȘTIE- 
MINERUL BĂRBĂTENI 4-0

In ciuda scorului categoric, 
meciul a fost frumos, bine apreciat 
de spectatorii prezenți în tribună, 
gazdele, aflându-se într-o formă 
apreciabilă, au dominat acest meci 
și îndeosebi în prima repriză au 
presat mereu, și-au creat câteva 
ocazii bune, finalizând 3 acțiuni 
ofensive. Și în acest meci, antre
norul principal Carol Gal și secun
dul său Vesa au trimis pe teren 

"cavaleria ușoară" pe extreme - 
Eșanu și Sorin Chira iar pe centru pe 
Wili Szidorak, o tripletă cunoscută 
prin atacurile ei fulgerătoare pe flan
curi, cu driblinguri și centrări surprin
zătoare pentru apărările adverse. 
Atacul Orăștiei, bine sprijinit de 
Căpușan, Firu, llici, Simian - foarte 
bun în acest meci - și ceilalți coechi
pieri din apărare au pus la grea în
cercare apărarea oaspeților, exer

O O/K/Z/d
citând o presiune crescută, determi
nând două greșeli scump plătite de 
mineri. în min. 8 (după alte 2 bune 
ocazii în min. 3 și 5) Ștefan centrea
ză de pe dreapta în fața porții unde 
se afla Chira flancat de fundașul 
Mihai care, dorind să respingă balo
nul cu capul, reia în propria poartă 
1-0. Gazdele se mențin în atac și în 
min. 17 același Chira șutează cu 
efect și mingea lovește un apărător

și poposește în plasa porții: 2-0. Ur
mează o perioadă cu un joc aerisit, 
cu o țesătură de pase ale gazdelor 
și în min. 37, gazdele majorează sco
rul la 3-0: la o acțiune individuală a 
lui S. Chira pe stânga, intră cu min
gea la picior pe centrul terenului și 
de la 18-20 de metri șutează necru
țător și portarul Marcu nu poate 
reține și scapă balonul în plasă. 
Oaspeții întreprind și ei câteva ac

țiuni de contraatac dar s-au stins în 
preajma careului de 16 m. în schimb, 
gazdele în min. 42 reușesc cea mai 
frumoasă acțiune de atac pornită de 
Chira, se încheie în careu unde 
Eșanu din fața porții ratează de pu
țin. Cu 2 minute înainte de pauză, 
Pop ratează reducerea scorului la o 
lovitură liberă de la 16 m.

Deși în repriza a ll-a, FC Orăștie 
nu a mai izbutit să înscrie decât un 
singur gol, în min. 84, prin Eșanu, 
după o centrare ca la carte a lui S. 
Chira, gazdele au fost superioare 
oaspeților, și cu toate că minerii s-au 
aflat și ei de câteva ori în fața ca

reului de 16 metri și au beneficiat 
de câteva lovituri libere, ei nu au 
reușit golul de onoare.

Arbitraj corect al brigăzii hune- 
dorene Andrei Torok, I.Clinei și C. 
Pop.

FC Dacia: Opric, Ștefan, Țîr- 
voloiu, llici, Firu (Toth), Costea, Ciu- 
raru (2 Simian, 78 Ivănescu), Căpu
șan, Eșanu, Szidorak (75 Marin), S. 
Chira. M. Bărbăteni: Marcu (46 
Deacu), Mihai, Mărcuș, E. Luper- 
dean, Bană, M. Luperdean, Kele- 
men (Bejan), Gârda, Pop, Ambruș, 
Păuna (60 Baradin).

Sabin CERBU

Intră în a patra dimensiune a comunicării!

CONNEX GSM a intrat într-o nouă dimensiune a comunicării. Dorința ta pentru competență și 
servicii de telefonie mobilă de calitate este îndeplinită de un EXPERT: CONNEX GSM. Intră îrr zona 
EXPERT CENTER unde vei fi asistat cu toată atenția pentru ca alegerea ta să fie într-adevăr cea mai 
bună. Aici conectarea la serviciile de telefonie mobilă CONNEX GSM are o nouă dimensiune.

eWCpert
CENTER

Zona conectării la viitor

Abonează-te între 24 septembrie și 17 octombrie la CONNEX GSM prin acest EXPERT CENTER și primești gratuit o husă de telefon!

Din 24 septembrie, la Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter - QUASAR
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Drumul buclucaș din 
Câmpuri Surduc

Pe adresa redacției a sosit 
recent o scrisoare din satul 
Câmpuri Surduc, comuna 
Gurasada, care relata un fapt 
considerat . revoltător”. Autorul 
scrisorii ne prezenta, îrr două 
pagini, povestea unui drum, 
acuzând un localnic „cir mintea 
tulbure" că ar fi schimbat cu de la 
sine putere traseul drumului 
mutându-l cu vreo zece metri mai 
departe de gospodăria sa. 
Această modificare, susține 
autorul scrisorii, implică o serie de 
inconveniente care fi nemulțu
mesc pe multi1 dintre locuitorii 
satuiui. în opinia corespondentului 
nostru, noul drum-defrișat de un 
buldozer prin spatele căminului 
cultural - este mult mai abrupt iar 
pe timp de ptoaie el devine 
impracticabil datorită solului 
argilos. Pentru că drumul res
pectiv duce la cimitirul satului într- 
o zi în urma unor ploi oamenii au 
fost nevoiti să ducă aproape pe 
sus căruța cu defunctul iar

'ajutoare
SOCIALE

Conducerea Primăriei 
Turdaș, în urma unei 
cercetări amănunțite și 
corecte a cetor 150 de dosare 
de ajutor social, ă redus 
numărul acestora la doar 50 
de dosare. La ora actuală 
beneficiază de ajutoare 
sociale numai cei care 
îndeplinesc condițiile 
impuse de lege. Prin urmare, 
beneficiarul trebuie să nu 
posede teren agricol, 
animale, autovehicule etc. 
Lucru bun, spunem noi, căci 
nu puțini sunt cei care se 
prezintă la ușile primăriilor 
împodobiți de bijuterii grele, 
posesori de autoturisme su

pper moderne. (Cr. C.) 

odăjdiile preotului s-au înnămolit 
până la brâu. Considerând că 
„autoritățile locale mituite de 
năstrușnicul localnic nu văd aceste 
inconveniente" autorul scrisorii s- 
a adresat redacției noastre și „unor 
organe centrale din Capitală".

Nu știm ce or fi făcut „organele 
centrale din Capitală" dar noi ne-arr> 
deplasat la fața locului. La prima 
vedere se părea că cele relatate în 
scrisoare sunt conforme cu 
realitatea. Traseul drumului era într- 
adevăr schimbat. Numai că... 
săpând mai adânc am aflat și 
altceva. Comei Grindan localnicul 
incriminat nu a luat cu de la sine 
putere decizia „mutării” drumului. 
Lucrările au fost făcute la inițiativa 
lui dar cu autorizarea serviciului de 
specialitate din cadrul Primăriei 
Gurasada. De asemenea, 
viceprimarul Comei Moisin - șeful 
acestui serviciu - consideră că 
schimbarea făcută este nu doar 
întemeiată ci și benefică. în primul 
rând Comei Grindan avea tot dreptul 

' Ce fel de comerț se mai face la 
sate? Acestei întrebări am încercat 
să-i răspundem, intrând joi prin 
câteva magazine din centrul 
comunei Geoagiu. Ce am constatat.

La magazinul cu autoservire se 
aflau în vitrine produse alimentare 
felurite. Responsabila unității, dna 
Elisabeta Grecu, care avea și 
atribuții de vânzătoare, fiind singura 
salariată aici, nu prea avea în acel 
moment de lucru, nefiind 
cumpărători care să solicite ceva. 
..Marfă ar fi, dar n-au oamenii bani, 
că nu s-au dat încă pensiile - spune. 
A mers bine până acum dar știți cum 
e - dacă sunt bani sunt și clienți. Și 
apoi la fiecare colț de stradă e un 
magazin în care se vând de toate. 
Realizăm totuși vânzări in valoare 
de 1-1,5 milioane lei zilnic, respectiv 
18-20 milioâne lei lunari’.

Notăm că în fiecare zi se aduce 
pâine de la brutăria cooperativei, 
amplasată în apropiere, produs 
apreciat de sătenii care se 
aprovizionează de aici. Găsesc aici 
și tărâțe la 1100 lei kilogramul. Re
cent magazinul a desfăcut pește 
proaspăt, adus de la Zau de 

să ceară schimbarea traseului 
drumului pentru că acesta trecea 
pe un teren aflat în proprietatea 
sa. Mai mult decât atât prin 
schimbările făcute drumul e mai 
scurt iar panta „mai dulce”. Și, în 
plus, când vremea va permite 
Primăria va'efectua cu ajutorul 
oamenilor luprări de amenajare a 
drumului prin pietruire. Astfel câ 
până la urmă sunt de părere că 
nu s-a făcut un lucru rău, a 
adăugat viceprimarul.

Nefiind specialiști în 
calcularea gradului de’înclinare a 
unei pante ori în pietruirea 
drumurilor ne limităm doar la două 
concluzii. Dacă Primăria va 
efectua așa cum a promis lucrările 
de amenajare poate că noul drum 
nu va fi mai rău decât cel vechi. 
Iar cei care nu vor vrea în nici un 
chip să circule pe noul drum sunt 
liberi să circule pe cel vechi ori pe 
altele care duc în același loc.

Ciprian MARINUȚ

în comerțul din Geoagiu

„ADUCEM ÎN MAGAZINE 
CEEA CE SE SOLICITĂ"

Câmpie, cu 19000 lei/kg. Produsul 
a avut căutare, întreaga cantitate 
epuizăndu-se rapid.

Diversitate de articole de uz 
casnic și gospodăresc se putea 
observa la unitatea de profil din 
vecinătate. Spațiul mare dădea 
însă impresia că marfa este puțină. 
Se vindeau cuie la kilogram, dar 
erau etalate și întrerupătoare, 
chimicale, vopsele, unelte agricole, 
semințe. Dna Maria Bardan spunea 
că vânzările nu au zilnic aceeași 
constanță și își exprima dorința de 
a avea mai multă marfă.

La restaurantul ,,Valea 
Geoagiului” intră nu numai cei 
dornici să consume o bere sau o 
vodcă, ci și copiii. Mai cu seamă 
de când a început școala. Aceasta 
pentru că pot cumpăra de aici 
dulciuri sau sucuri și, cum școala

Durerea primăriței

Bretea Română - una dintre 
cele mai mari comune ale județului 
nostru - a primit pentru acest an 
de la bugetul statului cu ceva mai 
mult de 724 milioane de lei. La 
suma de mai sus se adaugă 84 
milioane de lei din venituri proprii 
prin încasarea de impozite și taxe 
locale. Referindu-se la această 
problemă, dna Aurica Gușe, 

se află aproape, vin în pauze să-și. 
cumpere napolitane sau ciocolată. 
Comparativ cu celelalte magazine 
aici se aflau totuși 2-3 clienți. Deși 
concurența la acest gen de comerț 
este mai acerbă (fiindcă mai puțin 
se aduce în ABC-uri spre exemplu 
sare și unelte agricole), unitatea și- 
a dovedit eficiența, fiind situată într- 
un bun vad comercial dar și pentru 
că localul ființează de mult timp și 
are clientela formată. Dl gestionar 
Petru Branea spunea că 
,,mâncarea se solicită mai puțin, 
ciorbele chiar deloc, majoritatea 
clienților fiind localnici". Cât de 
curând se Va introduce gazul și în 
această unitate, ceea cb va ușura 
munca în bucătărie și va spori 
operativitatea servirii:

în încheierea raidului nostru, 
am discutat și cu dl Aurel Doboș, 

primarul comunei, ne spunea:
- Pur și simplu mă doare

inima. ,
- De ce, dna primar?
- Fiindcă nu putem atinge 

ceea ce ne-am propus. In 
comună avem foarte multe 
probleme de rezolvat, dar nu 
avem cu ce. Nu este o durere 
mai mare decât să vrei să faci 
și să nu poți.

- Ce vă propuneți să realizați 
cu suma respectivă, așa mică 
curve?

- Să terminăm documentația 
pentru introducerera gazului 
metan, să demarăm intro
ducerea apei potabile în Bretea 
Română și Bretea Strei. Să 
punem la punct căminele 
culturale, să continuăm 
regularizarea pârăului Valea Rea 
din satul Vâlcelele Bune, să 
reabilităm drumul dintre Bretea 
Română și Bățălar - lucrare ce 
se află în curs. Sperăm - vom 
insista - să mai primim bani de 
la buget pe care să-i utilizăm în 
interesul comunei și al oamenilor 
ei. (Tr.B.) 

președintele Consumcoo^ 
Geoagiu, de care aparțin și 
unitățile comerciale prin care am 
trecut.

„A'ducem în magazine ceea 
ce solicită populația - spunea. 
Stocuri mari nu se pot face- și 
important este ca marfa să se 
vândă repede. Aducem sodă, 
săpun, unelte agricole, aducem 
papetărie, mic mobilier. în ge
neral, articole pe care alții nu le 
aprovizionează. Aș putea spune 
că avem de toate". Atenție se dă 
și întreținerii bazei materiale, în 
acest sezon fiind alocate peste 
30 milioane de lei în scopul unor 
reparații, vopsitorii și zugrăviri ale 
spațiilor comerciale. Răspunsul la 
întrebarea cu care începe acest 
articol ar fi deci următorul: 
comerțul din Geoagiu și satele 
comunei se ridică la standardele 
celui dintr-un oraș. Că se 
cumpără doar strictul necesar, ca 
peste tot, aceasta e o realitate 
întâlnită la tot pasul.

Estera SÎNA 
Cristina CÎNDA >

VESTI IM» TURDAȘ
10 NASTIÎ11I, 

11 DECESE
in cursul acestui an, pe raza 

comunei au fost înregistrate 10 
nașteri, in aceeași perioadă de 
timp, s-au înregistrat 11 decese. 
S-au oficiat, până în prezent, 3 
căsătorii, urmând ca în lunile 
viitoare alte trei perechi de tineri 
să rostească ,,da” în fața 
ofițerului stării civile, in curând 
vor păși în viață pe același 
drum Doret Gutan și LUiana 
Bucur. Tuturor tinerilor 
căsătoriți le dorim multă 
sănătate și fericire.

TURDAȘ - VIRTON,
0 PRIETENIE 

DURABILĂ
Din 1990 comuna Turdaș 

este înfrățită cu localitatea 
Virton din Belgia. Din diverse 
motive, in 1994 legăturile 
dihtre cele două localități s- 
au destrămat. Reînnoirea 
relațiilor a fost posibilă anul 
trecut. Tot atunci o delegație 
belgiană a fost prezentă în 
comună, utilând sediul Primă
riei cu un calculator și un 
xerox, fn luna august a.c., un 
grup format din 22 de per
soane din satele aparțină
toare comunei a vizitat locali
tatea înfrățită, împrejurimile 
acesteia precum și nume
roase obiective ale țării 
gazdă. Cu această ocazie, 
belgienii au oferit românilor 
câteva obiecte de uz medical, 
și anume un sterilizator și 
două tensiometre pentru 
satele Turdaș și Pricaz, 
precum și zece cutii cu 

<medicamente. De asemenea, 
au promis că, după ce va 
putea fi dat în funcțiune 
Dispensarul medical uman 
din Pricaz, vor asigura 
dotarea acestuia cu mobilier, 
dar și cu aparatură medicală 
necesară unui cabinet 
stomatologic.

Din spusele dlui Nicoiae 
Simțea, primarul comunei, 
următoarea vizită efectuată de 
delegația din Belgia va avea 
loc la începutul anului viitor. 

l ____________________ C. CÎNDA j

La Nădăștia de Sus și Nădăștia de Jos
PĂMÂNTUL SE MĂSOARĂ, 

SE MĂSOARĂ Șl NU SE 
MAI TERMINĂ

Nădăștia de Sus și Nădăștia 
de Jos sunt două din cele 11 sate 
ce aparțin orașului Călan. Am 
trecut recent prin cele două 
localități rurale pe la amiaza unei 
zile. Am văzut multi oameni, 
bărbați și femei - în general 
vârstnici - mergând spre sau 
venind de la câmp. Pe câțiva i-am 
oprit pe stradă și le-am pus o 
singură întrebare: Ați primit 
pământul la care aveați dreptul? 
lată ce răspunsuri am primit.

loan Moise: Eu trebuia să 
primesc 6 ha de pământ, că atâta 
am avut când s-a făcut 
colectivizarea.

- Și câte ați primit?
- Cel pe care îl am în luncă, 

cel de pe dealuri încă n-a fost

măsoară și nu-l mai termină. în ce 
privește pădurea n-am primit 
nimic.

Elena Judele: Am 72 de ani și 
nu mai pot lucra pe câmp. De aia 
am lăsat pământul la ferma 
statului de la Călan.

- Ați primit ceva de la fermă?
- Ba. O zis că ne dă bucate. 

Nu ne-a dat Apoi că om primi bani. 
N-am primit. Tare îs neserioși 
domnii de acolo.

Gheorqhe Beldesc: Aș avea 
dreptul la vreo 4 ha, dșr n-am 
primit decât două, cât a fost 
măsurat. De vreo trei ani tot se 
măsoară pământul și nu se mai 
termină.

- Lucrați cele 4 ha ce vi se 
cuvin?

- Nu. Ăla de pe dealuri, 
nemăsurat, l-am lăsat pârloagă.

Gheorqhe Munteanu: Din 
cele 3,5 ha, 2,5 ha le lucrează 
ferma din Călan. Acolo am dat 
și cupoanele primite de la stat.

- Ce v-a adus pământul 
lucrat de fermă?

- Nimic, absolut nimic de 
.do'i ani de zile.

Ionel Chinoiu: Și eu am 
pământ dat la ferma din Călan 
și am primit cereale pentru el.

- Ce cantitate?
- 600 kg la hectar. Sunt 

mulțumit. Ar fi bine dacă s-ar 
grăbi măsurătorile astea care 
nu se mai termină.

Traiăn BONDOR

măsurat. Și cei din lurică îl tot
Cu ce lucrăm pământul? Cu calul.

Foto: Traian MÂNU
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Nu l-am plătit , nu l-am primit, nu l-am furat 
(înci)

Dar e al meu.
Te întrebi cum se poate să ai telefon și să rămâi cu banii în buzunar? Foarte simplu! 

De acum prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și 

poți cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*. 
în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

SolntU Complete Pentru Biroul Dumneavoutrl

DEVA '' HAȚEG

Toptech DAB
Str. Andrei Mureșan nr. 1 Str. Sarmisegetuza nr. 8/2 
tel. 054-231.781 tel. 054-777.537

* nu include T.V.A

X^CONNEX

Sună bine. Pentru tine.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

DEALER AUTO
RIZAT CO

NNEX G
SM DEALER AUTO

RIZAT CO
NNEX G

SM DEALER AUTO
RIZAT CO

NNEX G
SM DEALER AUTO

RIZAT CO
NNEX G

SM DEALER AUTO
RIZAT CO

NNEX G
SM



A1\IUI\TT PUBLICITARV
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1990 și HG 55/98 modificată și 
completată 44,41% din acțiunile Societății Comerciale "Avram lancu" - SA, cu sediul în Brad, str. 
Independenței, nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal R2139405, număr de înmatriculare ta Oficiul 
Registrului Comerțului J20/133/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul 

Registrului Comerțului): 1.865.742 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 2.660.909 mii tei.
Profit al ultimului an încheiat: 20.104 mii lei.
Structura acționariatului la data de 31.03.1998 este

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 

Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98 modificată și completată 40% din acțiunile 
Societății Comerciale -Legume Fructe SA, cu sediul în Brad, str. Avram lancu, nr. 54, județ Hunedoara, 
cod fiscal R2139715, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J20/595/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu legume fructe
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 

Comerțului): 632.625 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 240.897 mii lei.
Pierderea ultimului an încheiat: 66.288 mii lei.
Structura acționariatului la data de 31.03.1998 este

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 739.702 44,41
FFM 926.040 55,59
TOTAL 1.665.742 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 1112 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 822.549.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 500.000 lei și garanția de participare în valoare de 24.676.470 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 25"'* ’1980000607 deschis 
la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copii după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 20.10.1998, ora 12,00, la sediul FPS -DT Hunedoara
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a notației la data 

de 29.10.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie perttaa toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 25110000000242300008 de devize consrertiblte în USD deschis 
la BANCOREX, la cursul valurar comunicat de Banca Națională a României ia data adhitârii acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, 
modificată și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sirs.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în 
devize convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

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

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/96 modificată și completată 
40% din acțiunile Societății Comerciale Țara Hațegului SA, cu sediul în Brad, sir. Horea, nr. 7, județ 
Hunedoara, cod fiscal R2143198, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului 420/9/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul 

Registrului Comerțului): 1.026.490 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 3.103.183 mu lei.
Profit net al ultimului an încheiat: 26.274 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.06.1998 este

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 464.004 45,23
SIF - -
FFM 560,835 54,600
Alții 1.651 0,161
TOTAL 1.026.490 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 1558 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 773.031 mii lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 500.000 lei și garanția de participare în valoare de 23.190.930 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis 
la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 19.10.1998, ora 12,00, la sediul FPS-DT Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 28.10.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 25110000000242300008 de devize convertibile în USD deschis 
la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, 
modificată și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în 
devize convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ui cu adresa 
www.sof.ro.

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 253.050 40
FFM 379.575 60
TOTAL 632.625 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 1000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 253.050.000 lei.

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

. Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare de 
250.000 lei și garanția de participare în valoare de 7.591.500 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul 
Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copii după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 21.10.1998, ora 12,00, la sediul FPS - DT Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

30.10.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE PREZENTARE 

și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 25110000000242300008 de devize convertibile în USD deschis 
la BANCOREX, la cursul valurar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, modificată 
și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULE DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu 
cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

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

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
% ---------------------------- . "..................... ................. ....

Managerul S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara
In conformitate cu Legea nr.3l /1990, republicată, convoacă Adunarea Generată Extraordinară a Acționaritor 'm data de 

12 octombrie 1998, ora 16, la sediul societății din municipiul Hunedoara, Piața lancu de Hunedoara, nr.1, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Programului de restructurare a Societății Comerciale SIDERURGICA S.A. Hunedoara, pentru 
aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.9/1997 ți a normelor de aplicare a acesteia;

2. Diverse.
în cazul in care in data de 12 octombrie 1998 adunarea nu va fi statutară, ea este convocată pentru data de 13 

octombrie 1998, în același foc și la aceeași oră.

i

X

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTOHIZAT CONNEX GSM

Time is money.
Adevărat. Dar și cu cât ai mai mult timp, cu atât banii nu mai sunt o problemă. De 

acum, prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*! 

în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

sima S-R.L.
DEVA
S.C. Firuța Comp.
B-dul Decebal, Bl. 22, parter
Tel.: 054-218 655
• nu include T.V.A

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro


Cuvântul liber 29 SEPTEMBRIE 1998

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând loc de casă, sat Aurel 
Vlaicu, suprafață 30.000 mp. 
Tel. 058 751906 (3005)

• Vând loc de casă în Deva, 
zona Bejan, 3800 mp. Tel. 
224535. (5324)

• Vând casă cu etaj, Hune-w 
doara. Telefon 216106, după 
ora 16. (5316)

• Vând apartament două 
camere Deva. Informații tele
fon 621762. (5318)

• Vând casă în Sîntandrei 
nr.32, ultradotată, preț infor
mativ 250 milioane lei. Telefon 
233031, orele 20-22; (5326)

• Vând cabană și teren 
Parâng. Telefon 622252, după 
ora 17. (5333)

• Vând casă în Zam, cazan 
țuică 300 litri. Telefon 094/ 
561842. (5335)

• Vând vilă, anexă, grădină, 
garaj, Streisîngeorgiu - Călan, 
nr.9. Informații telefon 730464, 
730403. (5339)

• Vând Dacia 1309 L, motor 
tractor U 650, remorcă auto 5 
tone basculabilă. Telefon 
247165. (5226)

• Vând tractor 18 CP, re
morcă, semănătoare, plug. 
Informații Rahotă Mihai, co
muna Baru. (5317)

• Vând Dacia Papuc, două 
locuri, an fabricație 1995, 
perfectă stare, 50.000 km, 
Hațeg 770115, după ora 18. 
(5338)

• Vând urgent tractor chine
zesc, 18 CP, an fabricație 1998, 
cabină, plug, preț 25 milioane, 
Căstău, 100. (5728)

• Vând tractor L445, cu 
cabină,- Orăștie, tel. 054/ 
242738, după ora 20. (5729)

• Vând Dacia 1410 sport, 
1984, în stare perfectă. Tel. 
721192 (5551)

• Vând tractoare de toate 
mărimile cu utilaje. Informații 
Hațeg, str. Cloșca, nr. 32. Tel. 
094/601574. (5824)

• Vindem și montăm orice 
tip de parbrize și geamuri auto. 
Relații Complex Eurovenus, 
boxa 9. Telefon 219167. 
(5902)

• Magazin de reprezentanță 
a Balanței Sibiu vinde toate 
tipurile de balanțe mecanice 
și electronice la prețul fabricii. 
Telefon 219260, Deva, Horia 
nr. 18. (5246)

• Cumpăr copiatoare vechi, 
dezafectate, pentru piese. Ofer 
între 50-100 DM pe bucată. 
Relații la telefoanele 092/ 
238348 sau 054/713800. (OP)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Telefon 
225075. (5322)

• Vând aragaz 3 ochiuri, 
frigider Arctic mic, canapea 
extensibilă mică. Telefon 
227677. (5329)

• Vând ferestre cu rulouri, 
cadă fontă, diverse obiecte 
sanitare, la jumătate preț. 
Aurel Vlaicu, 19. (5336)

• Vând otel beton diametrul
6- 2805 lei/kg și diametrul 
8,10,12 - 2965 lei/kg. Tele
foane 213637, 092/348200. 
(5342) ________________

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (95.000 lei), 
video, satelit. 092368868. (OP)

• Rate!!! Centrale termice, 
automatizate pentru aparta
mente, case, vile, scară bloc. 
054/242580. (5716)

• Vând tractoare U650, 
stare perfectă și gama de 
utilaje aferentă, combină 
Class, precum și 30 de^oi. 
Informații tel. 730635.

ÎNCHIRIERI

• închiriez biliard. Vând 
pupitru bar - grilaje metalice 
uși. Telefon 260091. (5330)

• Ofer de închiriat apartament 
două camere, mobilat, telefon. 
Informații 225276 (5177)

• Primesc fată în gazdă. Tel. 
626900 (3007)

• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, central. Tel. 
622305 (5344)

• Ofer spre închiriere casă 
pentru depozit en gros, la 
șosea, Orăștie, tel. 242310 
(5730)

• Caut de închiriat garaj în 
Deva, zona Astoria, Minerului 
sau Piața Micro 15. Tel. 
622604. (5161)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate comercială an
gajează familie pentru îngri
jirea animalelor. Asigurăm 
cazare, masă. Telefon 092/ 
225220. (OP)_______________

• Doriți să câștigați între 
150-200 mii lei/zi? Sunați la 
092/477097. (5232)

• SAFILAR S.A. ARAD anga
jează agent de vânzări pentru 
Deva. Cerințe: persoană dina
mică, capacitate de comuni
care, aspect fizic plăcut. Se 
oferă: salariu atractiv și instru
ire în tehnici de vânzări, mediu 
dinamic și posibilități de dez
voltare personală. CV-urile se 
vor trimite la tel/fax 054/ 
212838. Alte informații la tele
fonul 092/379672. (5244)

• Societate comercială anga
jează absolvenți promoția 1998. 
Solicitanții sunt rugați să trimită 
C.V. la căsuța poștală nr.22, 
Oficiul Poștal nr.6 Deva. (OP)

• S.C. Rom Business Cen
ter Int. angajează personal. 
Relații, sediul firmei Deva, 1 
Decembrie bl.C parter, 
233637, 233638. (5328)

• Curs de contabilitate și 
calculatoare. Fundația Muncii, 
prin contribuție de 50% orga
nizează curs pentru tineret.

înscrierile se fac la sediul 
PSM din Deva, b-dul Decebal, 
bf. M, parter, până la 
10.10.1998. Informații supli
mentare la telefon 216138, 
între orele 10-12. .

• Nou în Deva! Locuri de 
muncă pentru toate persoa
nele fără ocupație. Concern 
canadian oferă această posi
bilitate tuturor persoanelor 
interesate de câștiguri consis
tente, zilnic în domeniul publi
citar. Nu fiți timizi! Nu fiți leneși! 
Puneți mâna pe cel mai apro
piat telefon și sunați chiar 
acum. Pentru Morris. Telefon 
054/627527. (5331)

• Absolvent Științe Econo
mice (cunoștiințe engleză) so
licit loc de muncă. Meditez 
engleză. Telefon 217387. 
(5341)

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții 
sexuale, impotență, ejacu
lare rapidă, tratamentul 
189000. 01/6376273, 092/ 
342629. (f)

• S.C. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate 
cu Ordonanța 9 pentru recu
perarea rapidă a sumei. 
Relații telefon 234048 între 
orele 9-16. (OP)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomer pe 
numele Coștiuleanu Cipriăn 
lacob. Se declară nul.

DECESE

• Foștii colegi de la Direc
ția Județană a Drumurilor 
R.A. Deva sunt alături de fa
milia îndoliată, la despăr
țirea de iubitul lor soț, tată și 
bunic

ing; GHEORGHE SEFER
om de șleasă ținută profe
sională și morală, coleg și 
prieten deosebit, fost direc
tor al Direcției. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
(5345)___________________

• A plecat pe un drum fără 
întoarcere, după o lungă și 
grea suferință, scumpa mea 
soție

ILEANA TARTAN
născută

(LINDEBNER)
Dumnezeu s-o odih

nească în pace! Soțul Nelu. 
(5055) 
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VREMEA
Cerul va fi temporar 

noros și va ploua sub 
formă de aversă, mai 
frecvent în zonele de 
deal și de munte. Vântul, 
slab la moderat, va 
prezenta intensificări în 
zona montană. Tempe
raturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 14 
grade, iar maximele, în 
scădere începând din 
vestul țării, vor fi 
cuprinse între 16 și 24 
de grade.
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PRECIZARE
în nota "Ziua liceului", 

apărută în nr.2232 ai 
ziarului nostru din 26-27 
sept. S-a menționat greșit 
data de 30 octombrie; 
precizăm că Ziua liceului 
“Traian" Deva are ioc în 
30 septembrie.

ABONAMENTUL LA "CUVÂNTULTIBER"
____________________________________________________________ ___ _______ ____________________________________

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă 
de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA NOIEMBRIE ESTE 
DE 9500 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE.

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

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor 
poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și 
prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

IN ÂRICIE OCAZIE,
PUBCICI1IATE PRIN

UL LIBER"

cauomoo. ecoTcunmc■ ‘Cci'M&iiiiirK&re 28 SEPTEMBRIE

Societate 
Comercială
> Oferă spații pentru 

depozitare mărfuri, cu 
rampă pentru încărcări- 
descărcări, atât la Deva 
cât și la Petroșani.

> Vinde la prețuri foar
te avantajoase mobilier 
comercial: rafturi metalice 
pentru depozitare marfă; 
cântare 500 kg (stare 
nouă); dulapuri metalice 
tip vestiar; palete lemn tip 
EURO 1200x800 cm.

Relații zilnic între orele 
8-15, la tel: 223320 sau 
221093.

1 dolar SUA 9125 lei
1 marcă germană 5424 lei
100 yeni japonezi 6723 lei
1 liră sterlină 15471 lei
1 franc elvețian 6584 lei
1 franc francez 1618 lei
100 lire italiene 549 lei

Cursurile incluse In această listă au la bază cotații ale so
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

Direcția Generală a 
____ Vămilor____  
Scoate la concurs pentru Vama Deva următoarele 

posturi vacante:
> 1 post inspector vamal gr.II, studii superioare; 
$ 2 posturi controlor vamal gr.III, studii medii; 
: 1 post muncitor (șofer) gr.III, studii medii.

Informații privind condițiile de participare, locul 
susținerii concursului, documentele, tematica și biblio
grafia necesare pentru prezentarea la concurs sunt afișate 
la sediul Vămii Deva, str. 22 Decembrie, nr.259-261.

DEALEA AUTOBiZAT CONNEX OflU DEALER AUTORIZAT CONNEX OEM DEALER AUTORIZAT CONNEI GSM

K

<

* nu include T.V.A

Ai 6 rate!
Acum ajungi mai ușor...

... să-fi iei un telefon mobil. îl iei în rate!

De acum, prin CONNEX GSM, ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate lunare, avansul fiind de numai 89$*. în plus, până 

la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită la orice tip de abonament CONNEX GSM.

DEVA BRAD ORĂȘTIE
Bd. Decebal,bl. R, Str. Tudor B-du] Eroilor,
parter Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter
tel. 054-211 216 tel. 054-770013 tel. 054-247 540

HUNEDOARA
Bd. Dacia nr.37,
B1.47, Parter 
tel. 054-723 139

CONNEX

Sună bine. Pentru tine.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM
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S.C. DECEBAL S.A. Deva
Preia de la populație la prețuri de achiziție de 3800 lei/kg 

FASOLE BOABE aleasă prin centrele sale din județ astfel:
• Zona Deva - Fabrica de conserve Deva, str. Zambilei 

(lângă Fabrica de lapte)
• Zona Hunedoara - Mag. nr.46, str. Rotarilor, nr.34
• Zona Hațeg - Abator Hațeg
• Zona Petroșani - Abator Petroșani - depozit
• Zona Brad - Abatorul Brad
• Zona Orăștie - Centrul de preluare a animalelor din 

Orăștie.

f
I
I
I
I
I
I
X.

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.17 

Vinde prin licitație publică în zilele de miercuri și vineri, ora 10, 
următoarele:

Autocisternă SAV1EM, Autotractoare RABA, Furgoane SAVIEM și RABA, 
Basculante de 161, Remorci și Semiremorci, Remorcher TA1RA.

Informații suplimentare la tel: 054/213013 sau 054/213030.

I
I
I 
I
I 

y
r S.C. VERONICA - IMP1ÎX SRL SEBEȘ

Importator direct
Vindem îmbrăcăminte second hand, de 

sezon, calitate deosebită.

Vinde la licitație ARO 244 în data de 13 
octombrie 1998, ora 10,00, la sediul societății.

Licitația se va repeta în fiecare zi de marți 
până la adjudecare.

Informații zilnic, la sediul societății - sing. 
Miclăuș Vaier.

Relații: Sebeș - Aibă, b-dul Lucian Biaga, nr. 11, 
tei: 058/731636; 094/661972.

MARI REDUCERI DE PRETURII cu

' < 30%SNou an școlar, noi prețuri!X mai ieftin

BANCOREX
BANCA ROMANA Dt COMIHȚ IXTUWOR SA

Sucursala Deva
Anunță vânzarea la licitație cu executare> »

silită a următoarelor bunuri aparținând S.C. 
NAGHI&ZSOK CONTAPEX SRL Deva:

♦ autocamion ROMAN Diesel
♦ diferite tipuri de mașini de cusut, 

mașini de festonat, mașini de croit, 
mașini de cusut nasturi, mașini de cusut 
butoniere

♦ TV color PANASONIC, CROWN
♦ frigidere ARCTIC
♦ fax
♦ mobilier de birou
♦ stoc de stofe și confecții.
Licitația va avea loc în zilele de 

01.10.1998 și 29.10.1998, ora 10, la sediul 
S.C. NAGHI&ZSOK CONTAPEX SRL din 
Deva, str. Mihai Viteazu, nr.112.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul BANCOREX, Sucursala Deva, b-dul 
22 Decembrie, bloc 7, parter, tel: 054/230185.

Profitați! Cumpărați! Savurați!
Acum băuturile răcoritoare sunt cu 30 % mai ieftine! 

Stocuri limitate!

IZVORUL 
MINUNILOR
0,5 l - 1.200 lei 
1,51-2.100 lei 
2 I - 2.700 lei

1,51 -3.800 lei 
2 1 - 5.000 lei

0,51 - 1.800 lei 
1,5 1 - 3.600 lei 
2 1 - 4.700 lei

Depozitele noastre oferă aceste produse la noile prețuri 
și persoanelor fizice, pentru orice ocazii și sărbători.

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

DEVA - str. Apuseni, nr. 2, tej. 231.561
BRAD - str. Avram Iancu, nr. 54, tel. 651.639 
HAȚEG - str. Horia, nr. 87
HUNEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.143 
ORĂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, n. 1, tel. 544.802

(tardoline
Șindrile 
bituminoase pentru 
acoperișuri pe bază 
de fibră de sticlă

Elastice și flexibile 
Rezistente Ia apă, 
coroziune, rugină
Se montează ușor, fără 
scule speciale 
Dimensiuni: benzi de 
1 m lungime x 0,34 m 
lățime

Membrane de 
hidroizolație din 
bitumuri aditivate 
cuAPP sau SBS

Rezistență mărită la 
razele ultraviolete și la 
Îmbătrânire
Flexibilitate bună la 
temperatul i scăzute 
Aplicare nepoluaută. 
ni o n o s t r a t sau 
multistrat
Dimensiuni: suluri de 
10 m lungime x 1 m 
lățime

Onduline
Plăci ondulate din 
fibre organice 
impregnate cu 
bitum, pentru 
acoperișuri și pereți 
exteriori

Ușoare, elastice,* 
rezistente
Se montează simplu și 
rapid
Nu conțin azbest 
Dimensiuni: 2 ni 
lungime x 0,95 ni lățime

Distribuitor autorizat:

BOBSTAR PROD
Hunedoara

Str. Laminatorului, nr. 3/35, bl. 20 
Tel/Fax: (054)-711.701_____________

Ohcmlirîel^aSriSeTie Construcții S.'R.L. 
Bd. I.C.Brătianu nr. 44, Sc. C, Et.2, Ap. 17-18, Sector 3 
Tel: (01) - 310.1275; 310.1328; 311.0563; Fax: (01) - 311.0353 

______ București

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă Brad

Cu sediul în municipiul Brad, str. Vânătorilor, 
nr.49, jud. Hunedoara

Organizează CONCURS pentru ocuparea 
postului de economist.

Condiții: studii economice superioare.
Concursul va avea loc în data de 15 octombrie 

1998, ora 9,00, la sediul unității.
Informații suplimentare la biroul personal din 

cadrul unității, tel: 651843, 650932.

Cele mai bune scrisori 
vă ajută să faceți 

cele mai bune afaceri
(/-ați săturat să Vă chinuiri minute în șir ta fiecare formulare?

Nu Vă simțiți stresat de faptul că mereu trebuie să formulați 
scrisori dificile?

Imaginați-vă că majoritatea scrisorilor pe care trebuie să le scrieți în următoarele 12 luni 
sunt deja scrise.

«Consilier - Corespondența în afaceri» vă pune la îndemână formularea potri
vită pentru fiecare ocazie. Scrisori perfecte, cu un stil sigur, având tonul potrivit, cu o puter
nică notă personală.

Noutate absoluta------------------------------------------------------
Modul de prezentare - un elegant biblioraft - permite ca, de 4 ori pe an, abonații la «Consilier - Corespondența 
în afaceri» să primească, prin serviciul special de actualizare, câte o fasciculă conținând informații noi și interesante 
referitoare la elaborare^ corespondenței.

Completați ACUM cuponul de mai jos și veți primi GRATUIT informații suplimentare, în cel mai scurt timp:

I □ DA, doresc să-mi expediați, GRATUIT, pachetul meu cu informații suplimentare despre:

■ «CONSILIER - CORESPONDENȚA ÎN AFACERI»

I
| FIRMA__  __  ____ ________________________________ DOM. DE ACTIV.____________
| NUME________________________________________ PRENUME_________________________

LOCALITATE ____________________________ STR________________________

I NR.____BL.____  SC.____AP.____ SECTOR_________________JUD___________________
J COD________________ TEL.:____________________________ FAX __________

î Expediați CHIAR ASTĂZI acest cupon pe adresa: RENTROP & STRATON,

I Grup de Editură și Consultanță în Afaceri, C.P. 46 - O.P. 54, sector 1, București.
| Puteți expedia cuponul și prin fax la numerele: (01) 320 38 84,311 28 34.
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Scumpirile la energie 
electrică

(Urmare din pag. 1)
A -
li văd cum, imediat după ce 
primesc banii, își plătesc întâi 
taxele, lăsând la urmă celelalte 
cheltuieli, afirma Emilia Dud, 
administrator.

Iosif Popa, administrator la 
Asociația de locatari nr.15 Gojdu 
- Deva, ne spunea că "asociația 
nu este datoare față de S C. 
“Apaterm” în schimb față de 
asociație există numeroși res- 
tanțieri". Și aici plata serviciilor s- 
a făcut din fondul de rulment. Iosif 
Popa era de părere că noul val de 
scumpiri va crește numărul 
restanțierilor argumentând că "un 
locatar cu un venit de 600000- 
700000 lei care are familie nu va 
putea să plătească taxele mai 
ales pe perioada de iarnă”.

Populația va avea de 
ales între mâncare, medi
camente și taxe

După opt ani de tranziție o 
parte însemnată a populației 
trăiește de pe o zi pe alta, la limita 
de jos a decenței, în pragul sără
ciei și mizeriei. Șomerii, persoanele 
ce au ca unic venit ajutorul social, 
pensionarii și chiar cei cu unic 
venit salariul au zilnic de ales între 
a cumpăra mâncare, medica
mente ori a plăti taxele. Ce vor 
face ei în fața acestui nou val de 
scumpiri?! Dinu T., muncitor din 

iDeva, se întreba: "Oare guvernul

Reparații, cu bani mai puțini
32 de unități de învățământ din 

Petroșani, Aninoasa și Bănița 
apelează financiar la Centrul de 
execuție bugetară ce ființează la 
Școala Generală Nr. 4 din 
Petroșani. Sunt școli generale și 
primare, dar și grădinițe cu program 
normal sau prelungit. “în toate 
aceste unități au fost necesare 
lucrări de reparații și igienizări 
pentru a asigura condiții optime de 
desfășurare a procesului de 

nu se gândește când ia ase
menea decizii că noi abia avem 
bani pentru traiul zilnic?!" Tot 
dânsul aprecia: "Pentru a plăti 
taxele multe familii renunță zilnic 
la o bucată de pâine. Acum va 
trebui să strângem și mai mult 
cureaua". Ștefan Stoiciu este 
pensionar CFR și veteran de 
război și aparține de Asociația 
de locatari nr.3 Deva'Fiind singur 
dânsul se descurcă onorabil dar 
“ce vor face cei care au familii 
mai numeroase și au câte un 
singur salariu în casă?!". 
"Scumpirea energiei electrice, a 
energiei termice și a gazelor 
acum în pragul iernii este o 
măsură helalocul ei” - aprecia 
Ștefan Stoiciu.

Va fi în tot răul și un 
bine?!

în legătură cu noua strategie 
economică inițiată de ministrul 
industriilor Radu Berceanu se 
desprind în urma acestei 
anchete două concluzii sigure. 
Unu: scumpirile vor afecta 
serios bugetul fiecărei familii. Și 
doi: populația e foarte nemul
țumită. Dacă va fi în tot acest 
rău și preconizatul bine, dacă 
agenții economici vor ști să 
profite și să readucă economia 
pe linia de plutire asta... rămâne 
de văzut. Până atunci noi spe
răm ca populația să nu sufere 
încă o dată... degeaba.

învățământ în anul școlar deschis la 
14 septembrie. Suma alocată a fost 
de 1,5 miliarde lei - remarcă dna 
prof Olga Markos, directoarea Școlii 
Generale nr. 4 °etroșani - dar cea 
mai mare parte din aceasta a 
revenit Școlii Generale nr. 7 și 
Grădiniței nr. 2 cu program prelungit 
din Petroșani, la care se 
construiesc acoperișuri noi. în 
celelalte 8 grădinițe din Petroșani, 
ca și în localurile școlilor primare

Cu ochii 
la 

Germania
(Urmare din pag. 1)

văzut dacă metodele și 
căile adoptate vor diferi de 
cete promovate de Kohi.

Aceste rezultate, 
deocamdată provizorii, se 
vor concretiza în alcătuirea 
noului Bundestag, în urma 
alianțelor politice pentru care 
constituția germană 
prevede un termen de 30 de 
ziie. Dar pentru noi, românii, 
nu atât coaliția prezintă 
interes maxim, ci ceea ce va 
însemna pentru țara noastră 
schimbarea de la Bonn. Pe 
ce vor pune hoii guvernanți 
accent în relațiile cu 
România: pe extinderea sau 
pe răcirea acestora?Este o 
întrebare care ne face să fim 
cu ochii pe Germania în. 
speranța că prioritatea 
acordată Uniunii Europene 
și NA TO nu va însemna o ușă 
trântită în fața estului 
Europei în general și a 
României în special.

din Dîlja, Bănița, Peștera Bolii, 
Maleea, Slătioara, Surduc s-a 
realizat doar strictul necesar. încă 
o dată, Școala Generală din 
Aninoasa și-a dovedit buna 
colaborare cu întreprinderea 
minieră din localitate. Cu sprijinul 
material și uman al minei, toate 
încăperile Școlii Generale din 
Aninoasa au fost igienizate, 
zugrăvite, vopsite, elevii și 
cadrele didactice de aici putând 
începe noul an de învățământ în 
condiții bune". (L.L.)

(Urmare din pag. 1)

Prietenul nostru știe toate 
rosturile prin acest oraș străvechi, 
așezat, plăcut și la ora fixată 
pornim cu vaporașul de agrement 
„Amsteltoerist 2", din fața berăriei 
HEINEKEN BROUWERY, într-o 
plimbare pe răul Amstel și pe 
canale. Ghidul de pe vas vorbește 
întruna, schimbând pe rând 
registrele din germană în franceză 
și invers; notăm secvențe 
interesante din viața orașului, 
înregistrăm pe ecranul memoriei 
și pe retină imagini cuceritoare. 
Aflăm că Amsterdamul are 1,6 
milioane de locuitori și găzduiește 
cel mai mare număr de naționalități 
din lume (66), că orașul este 
străbătut de 106 canale, pe o 
lungime de 150 de kilometri, peste ’ 
care au fost aruncate 1300 de 
poduri, că sărăcia de locuințe din 
timpul războiului a determinat 
autoritățile orașului să amenajeze 
case pe canale, din nave vechi, 
care prezintă un pitoresc aparte, 
inclusiv cu grădinițe de flori.

Vaporașul alunecă lin pe apa 
coclită a canalelor, în care se 
profilează imaginea teilor falnici de 
pe maluri, clădirile cochete, fiecare 
cu propria personalitate, sau 
impunătoarele construcții ale 
operei și primăriei, ale muzeului 
tehnic ,,Metropolis", Băncii 
Naționale a Olandei, luxosului 
hotel ,,Amstel” - proprietate a 
Reginei Beatrice, imensul vas-res- 
taurant NORVEGIAN DREAME, 
multe, foarte multe altele. Dintr-o 
macara gigantică, un tânăr se 
aruncă în gol de la înălțimea de 
60 de metri. Dar căderea îi este 
atenuată de corzile elastice care- 
I încing, până la atingerea apei. 
Și iar este ridicat și iar se aruncă 
în gol.

Urmăm calea apei printre 
cheiuri strâmte și pe sub poduri 
arcuite și ne reîntoarcem la 
debarcader de pe întortocheatele 
și frumoasele canale ale 
Amsterdamului, mai. bogați 
sufletește, cu împăcarea spirituală 
a cunoașterii unui nou univers. 
La coborâre punem în palma 
ghidului câțiva guldeni, iar alți

di., Aimsteirdlaumuil șii
IPoirdluilI die Ncaupte

câțiva în portmoneul fotografei care 
ne ,,trăseseră în chip”, fără să știm, 
la urcarea pe vas, pentru readuceri 
aminte.

Și cum timpul a trecut așa de 
repede, nu ne-a mai rămas decât 
să ne potolim o obsesie de demult, 
celebra pânză a lui Rembrandt, 
,,Rondul de noapte", despre care 
am citit câte ceva, pe care am văzut- 
o în reproduceri. Aflat în apropierea 
debarcaderului, Rijksmuseum, adică 
Muzeul Imperial sau Național, ne 
primește pe scări somptuoase de 
marmură, străjuite de balustrade 
așijderea. Trecem prin săli în care 
admirăm lucrări ale unor pieton italieni 
și spanioli, dar și olandezi, la care 
atenția îți este reținută de 
exactitatea detaliului în portrete și 
scene de viață familială, de 
rafinamentul arhitectonic al unor 
orașe sau de puritatea peisajelor, 
de fotografierea riguroasă a 
obiectelor de îmbrăcăminte sau de 
uz casnic.

Curiozitatea ne mână după 
genialul Rembrandt. -Vedem câteva 
autoportrete. Ne atrage însă ca un 
magnet ,,Rondul de Noapte”, 
capodoperă a artei universale, pe 
care vizitatorii nu se mai satură s-o 
admire.

De atunci, din anul 1642, când 
Rembrandt a pictat acest tablou, la 

CASA AUTO TIMIȘOARA
partener autorizat pentru zona de 
vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

comanda unor burghezi, faima lui 
a crescut mereu, mereu, li privim 
și noi din toate părțile, mai de 
departe și mai de aproape, 
încercând, pe cât ne permit 
cunoștințele noastre despre 
pictură, să-i deslușim fizionomiile, 
să înțelegem tehnica execuției 
detaliilor, măestria desăvârșită a 
artistului de a reda umbra și pen
umbra: albul și negrul, lumina și 
întunericul, care contrastează atât 
de puternic în acest tablou ge
nial și gigantic, acoperind un întreg 
perete dintr-o impozantă sală a 
Muzeului Național din Amsterdam. 
O succesiune de tonuri, o lumină 
aparte condensată pe fiecare 
personaj le oferă acestora culoare 
și chiar mișcare. Parcă cei doi 
căpitani de oaste, unul îmbrăcat 
în negru, celălalt în straie albe de 
mătase, vin spre tine.

Ne-am îndepărtat cu 
strângere de inimă de ,,Rondul 
de Noapte” în plină zi, cu 
mulțumirea deplină de a fi 
descoperit în acest tablou 
întreaga Olandă în anii ei de 
glorie de acum trei secole și 
jumătate.

Despărțindu-ne de Olanda și 
de Amsterdam, ne-am propus să 
dăm și o Fuaă prin Bruxelles.

"200 de dolari?", vei fi tentat să exclami.

Da. Un Nokia 540 sub 200 de dolari.

E mic, ușor și deștept. îl poți lua și în rate.

încearcă unul. Ține-lîn mână.Probează-I.Simte-l.

Compara-I. Cu orice telefon mobil.

Cumpără-I și vorbești gratuit o oră întreagă.

Așa vei constata că, de acum,

NMT vine de la "Nou, Mic și Tentant."

NOKIA
Connecting People

Telemobil

Deva, ALPI SOFT, 054 234 048 și 018 591 449


