
Inaugurarea sediului subfilialei de Cruce Roșie Hațeg

Rodul colaborării româno-germane
La numărul 3 de pe strada 

Crișan din Hațeg, cu un timp în 
urmă, exista o clădire ajunsă într- 
o stare jalnică. Există și acum 
clădirea numai că nu mai 
seamănă cu ce a fost, azi e 
renovată și cochetă. Aici își are 
sediul subfiliala de Cruce Roșie 
Hațeg, inaugurat sâmbătă, în 
prezența autorităților locale și a 
unei numeroase delegații ger
mane din Bad Sackingen.

între Hațeg și orașul german 
de 8 ani există relații de 

^colaborare și prietenie. Pe linie 

de Cruce Roșie s-a semnat un 
parteneriat iar recent relațiile s- 
au extins și la nivel de primării. 
Primarul din Bad Sackingen 
Gunther Nufer și reprezentantul 
Crucii Roșii Fred Thelen, aflat 
pentru a zecea oară cu ajutoare 
la Hațeg, au fost declarați 
cetățeni de onoare ai orașului 
de la poalele Retezatului cu 
câteva zile înaintea acestui mo
ment inaugural.

Festivitatea a fost deschisă de 
dl loan Glodean, primarul orașului 
Hațeg, care a subliniat că 

realizarea sediului subfilialei este 
rodul colaborării cu Crucea Roșie 
din orașul german, colaborare ce 
s-a dovedit benefică și altor 
instituții sociale ale orașului și 
care se va extinde ,,pe multiple 
planuri". De altfel buna 
colaborare a fost evocată de toți 
cei care au ținut să exprime o 
părere, un gând cu acest prilej: 
Steluța Rădoni, președinta

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)

Dreptul !a replică
Punctul de vedere al primarului 

Devei in legâturâ cu afacerea Shell
Domnule director,
Domnule redactor-șef,
Vă rog ca în numele 

dreptului la replică precum și 
pentru informarea corectă a 
cititorilor, să publicați rândurile 
de mai jos. Aceste rânduri se 
doresc o replică bazată pe 
fapte și pe legile române la 
articolul apărut în ediția 
ziarului dv din data de 3-4 
octombrie 1998, sub titlul 
"PUNCTUL NOSTRU DE 

VEDERE” și semnat “UN 
GRUP DE CONSILIERI 
LOCALI DIN DEVA”.

în speranța că veți publica 
punctul meu de vedere, vă 
mulțumesc.

Trebuie să-mi exprim 
uimirea față de modul în care 
este semnat "Punctul nostru 
de vedere", motivul fiind că 
orrce punct de vedere trebuie 
să aibă un autor, fie că este o 
persoană sau mai multe. 

Semnarea sub forma "un 
grup de consilieri” poate 
leza pe alți consilieri care au 
alte puncte de vedere. 
Precizez acest lucru 
deoarece pentru cazul în 
speță sunt consilieri care au 
alt punct de vedere și opinia 
lor se bizuie pe norme de 
drept, pe rațiune și au ca 
scop interesele colectivității.

(Continuare în pag. 3)
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Hibrizii de porumb marca Pioneer se impun
“Altă sămânță n-aș mai cultiva"

Vineri, 2 octombrie a.c., 
la Pasajul Cugir, pe locul 
numit “Câmpul. Pâinii”, unde 
Asociația familială Szekely a 
organizat o cultură demon
strativă de porumb cu hibrizi 
marca Pioneer, a avut loc o 
adevărată sărbătoare a 
acestei culturi. în prezența a 
numeroși cultivatori de 
porumb din zonă, a unor 
specialiști de la direcțiile 
agricole ale județului 
Hunedoara și Alba, precum 
și a unor conducători de 
societăți comerciale cu 
profil agricol, dl ing, loan

Dărăbanț, director al zonei a 
Vll-a Centrale a firmei 
Pioneer Hi-Bred Seeds Agro 
SRL România, împreună cu 
dl ing. Nicolae Gribincea, de 
la aceeași firmă, au prezentat 
preocupările existente în 
domeniul cercetării și 
producției la prestigioasa 
firmă americană, noutățile 
apărute la culturile de 
porumb, floarea soarelui și 
soia, cât și modalitățile de 
aprovizionare cu semințe 
pentru producția anului 
1999. La fața locului, unde s- 
au putut vedea pe viu 

rezultatele concrete ce se 
obțin la fiecare hibrid 
cultivat, în funcție de care se 
face și menținerea sau scoa
terea din cultură, repre
zentanții firmei producă
toare și distribuitoare de 
sămânță au înfățișat detaliat 
caracteristicile și potențialul 
productiv al celor 18 hibrizi 
cultivați aici, din cei 63 
înregistrați în țara noastră.

Fără a intra în detalii, este 
de reținut că, în raport de 
rezultate, s-au făcut reco
mandările de rigoare privind 
orientarea cultivatorilor de 
porumb la alegerea hibrizilor 
pentru anul viitor. Dintre 
hibrizii timpurii (sticloși) cu 
însușiri din cele mai bune 
pentru mămăligă s-a impus 
Elita, care asigură 7-10 tone 
boabe STAS la ha, pretându- 
se la cultivare și în zonele 
montane. însușiri asemănă
toare are și hibridul Benicia, 
însă randamentul la ha e 
ceva mai scăzut. Cu vigoare 
s-a impus în zona vestică, ca 
și în alte țări, hibridul Clarica, 
având o producție de peste 9 
t boabe/ha. Pe baza rezul
tatelor dobândite între 

hibrizii mai tardivi care vor 
fi extinși în cultură în zona 
a Vll-a, un loc de seamă îl 
ocupă Monalisa, cu un 
randament de 80 la sută și 
o producție de peste 7900 
kg/ha. Specialiștii au apre
ciat că în 1998 recoltele nu 
au fost suficient de conclu
dente, având în vedere 
condițiile de secetă 
prelungită.

Ca argumente convin
gătoare că pledează pentru 
cultivarea hibrizilor marca 
Pioneer, am notat faptul că 
în SUA din cele 30 de 
milioane ha ce se cultivă 
anual cu porumb, pe 14 
milioane se folosește 
sămânță de la firma ce s-a 
consacrat deja, iar în 
Franța 60 la sută din 
porumb este din hibrizii 
Pioneer. Cu toate că să
mânța este ceva mai 
scumpă, recolta ce se 
obține compensează din 
plin cheltuielile cu 
sămânța.

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

La Primăria din Hațeg a avut 
loc de curând o întâlnire a 
conducerii orașului cu o delegație 
condusă de către dl Gunther 
Nufer, primarul localității Bad 
Sackingen din Germania.

Prezența oaspeților din 
Germania la Primăria orașului este 
un răspuns la o acțiune similară 
ce a avut loc anul trecut când o 
delegație din Hațeg a vizitat orașul 
Bad Sackingen.

în cadrul vizitei de anul trecut 
din Germania, cei doi primari au 
pus bazele unor schimburi 
economice și culturale care să 
permită o colaborare mai strânsă 
între cele două zone. Relațiile 
autorităților din Hațeg cu cele din 
Bad Sackingen se datorează 
organizației de Cruce Roșie din 
orașul german care de cinci ani 
de zile sprijină populația din zona 
Hațegului cu ajutoare umanitare, 
în special pentru spital și Crucea 
Roșie din localitate.

Proiectele care au fost 
discutate și care urmează să fie 
perfectate în urma discuțiilor dintre 
cei doi primari vizează 
elaborarea unor documentații cu 
privire la realizarea unei gropi 
ecologice pentru resturile 
menajere, precum și acordarea 
unui sprijin tehnic ce are în vedere 
refacerea sistemului de 
alimentare a orașului cu apă care 
este foarte vechi. Programul oferit 
oaspeților din Bad Sackingen a 
mai cuprins vizitarea stațiunilor 

’ balneoclimaterice din județ, o 
vânătoare în Retezat, inaugu
rarea noului sediu al Crucii Roșii 
din Hațeg care a avut loc 

sâmbătă, precum și deplasări 
la obiectivele istorice din zonă 
- Densuș, Sarmizegetusa.

în cadrul festivității de la 
Primărie desfășurată marți, 
primarului din Bad Sackingen i- 
a fost oferită de către dl loan 
Glodean, primarul Hațegului, 
cheia orașului și diploma de 
cetățean de onoare al orașului 
Hațeg. De asemenea, diploma de 
cetățean de onoare i-a mai fost 
oferită și dlui Fred Thelen, ziarist 
și conducător al Ajutoarelor 
Umanitare care se află în Hațeg 
pentru a 10-a oară cu ajutoare 
umanitare. S-a mai făcut totodată 
un schimb de cadouri, Primăriei 
din Hațeg oferindu-i-se un 
tablou ce vizează începutul 
orașului Bad Sackingen.

Referindu-se la întâlnirea de 
la Hațeg, atât dl Guntner Nufer 
și dl Fred Thelen și-au exprimat 
bucuria și disponibilitatea de a 
întări relațiile de colaborare între 
cele două comunități, pe linie 
economică și culturală, cât și pe 
cea umanitară în care 
organizația intenționează să 
sprijine Hațegul prin materiale și 
tehnică în domeniul medical.

La ceremonia de la Hațeg a 
mal participat prefectul județului 
Hunedoara, dl Pompjliu Budulan, 
care a salutat prezența 
oaspeților din Bad Săckingen, 
conducători de instituții din 
localitate. Cu ocazia festivității 
au fost rostite mai multe cuvinte 
de apreciere asupra relațiilor 
dintre cele două orașe, iar în fi
nal s-a ciocnit o cupă de 
șampanie.

Corne! POENAR

După o scurtă perioadă de 
întrerupere, Festivalul-concurs 
interjudețean de umor “Liviu Oros” 
s-a reluat în acest an cu cea de a 
patra sa ediție. Desfășurarea la 
această dată (2-3 oct.) n-a fost însă 
din. start benefică, ținând seama. 
că în aceleași zile avea loc la 
Vaslui un alt fetival de gen, cotat 
drept cel mai mare și mai cunoscut 
din țară. Așa încât la Deva nici 
numărul participanților, nici nivelul 
calitativ n-au impresionat; dar, 
lăsând pretențiile la o parte, 
rămâne semnificația unor 
asemenea festivaluri, “absolut 
necesare, (...) ca replici la tot ceea 
ce fac politicienii”, după cum 
evidenția președintele juriului, 
Cornel Udrea (scriitor, publicist, 
șeful subredacției de divertisment 
a Studioului de Radio Cluj).

Pe de altă parte, foarte puținii 
spectatori prezenți în sala mare a 
Casei de cultură la cele două 
spectacole (concursul propriu-zis 
și gala laureaților) nu puteau decât

să împărtășească "sincera și 
trista dezamăgire” a președintelui 
juriului, că la un festival dedicat 
memoriei lui Liviu Oros, de ale 
cărui “înțelepciuni șugubețe 
devenii au râs ani și ani de zile”, 
ei, devenii, nu se aflau aici, 
manifestând o "uitare parșivă și 
nedreaptă".

Realitatea de fiecare zi a 
societății noastre s-a dovedit, 
practic, unica și inepuizabila 
sursă de inspirație a momentelor 
de satiră și umor prezentate de 
interpreta din Făget, Stîlpeni 
(Argeș), Băbeni (Vîlcea), Făgăraș 
și București. -Juriului nu i-a fost 
prea dificil să decidă cui și ce 
distincții să acorde, valoarea 
concurenților fiind edificatoare: nu 
s-au acordat premiile al treilea și 
al doilea, celelalte distincții fiind: 
premiul I - grupul “Experiment 77” 
din Făgăraș și cuplului Da'n 
Mazilu-Elena Marțolea (Bucu
rești); premiul special, care de 
acum se va numi “Premiul Liviu

Oros" - Constantin Moldovan 
(Făgăraș) și Marele Premiu- 
grupul "Strict Secret” al 
Academiei de Poliție București.

XXX
în cadrul Festivalului “Liviu 

Oros”, Galeriile de artă “Forma" 
din Deva au găzduit vernisajul 
Salonului de caricatură, la care 
au participat caricaturiști din mai 
multe județe ale țării. Salonul și- 
a avut și el laureații săi, premiile 
I fiind obținute de devenii Mircea 
Bâtcă și Florin Pădurean Aron 
(cădeți).

Tot cu acest prilej, Cornel 
Udrea, cunoscut și ca scenarist 
de radio și televiziune, autor a 
două volume de versuri și 11 
volume de proză umoristică ș.a., 
a fost prezent cu recenta sa carte 
“Reproducerea la bufnițele 
împăiate”, recomandată, cu 
căldură celor prezenți de 
scriitorul Dumitru Hurubă.

Georgeta BÎRLA
----------------------- ------

f ÎN ZIARUL
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• Știri de la Prefectura Județului * Pulsurile 
Devei * Optovision - un nume și dorința de a-l 
menține • Horoscop • Programe TV

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A. »
SUCURSALA DEVA

Bdul Decebal, bl. 8, Tel.: 234231/234232
în întâmpinarea Sfintelor Sărbători 
ale Crăciunului, în zilele de 7 și 8 

octombrie 1998, Banca Internațională 
a Religiilor va deschide

“CONTURI DE DEPOZIT” 
pentru persoane fizice în următoarele 

condiții:
• dobânda fixă de 59% pe an

• scadența la 75 de zile, respectiv în 
zilele de 21 și 22 decembrie 1998

• valoarea minimă a unei depuneri - 
100.000 lei

C CETATE DEVA SA

Făină albă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937(213356

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Eax 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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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sunteți plin de vervă și de 
idei. Dar, dacă nu vă adunați 
gândurile nu veți reuși să 

; ceți ceea ce doriți. Păstrați 
screția asupra intențiilor dv.

TAUR
l.IV ■ 21.V)
'veți planuri mărețe. Dovediți 
, multă modestie față de cei 

i jur și vă veți bucura de 
linul acestora în realizarea

GEMENI 
;2.V - 21.VI)
Dacă sunteți atent la tot ce 
eți, dacă nu vă contraziceți 
îimeni ar putea să vă 

jrgă bine. Căutați mai bine o 
tivitate relaxantă.

RAC
(22.VI - 22.VII)
Comportamentul contra

dictoriu îi derutează pe cei din 
jur. Ca să fiți bine înțeles, 
inclusiv de persoana iubită, 
în ercați să fiți mai explicit.

□ LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Fiți mai conciliant și relațiile 
cu partenerul de viață vor 
avea de câștigat. Vă simțiți 
obosit dar aveți noroc cu 
inspirația care, ca de obicei, vă 
ajută.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX) 
Doriți să faceți impresie 

burtă' 'și â'Cordațî1 atenție 
deosebită nu numai muncii dv 
ci și aspectului exterior. Fiți mai 
puțin critic dacă doriți să reușiți.

O BALANȚĂ
(22.IX - 22.X)’

Inițiative strălucite vă pet 
aduce și o realizare materială. 
Succesele vă ridică moralul și 
vă fac radios, lucru apreciat de 
anturaj.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Poate un regim alimentar ar fi 
nimerit. Prudența în evitarea 
stărilor tensionate vă ajută să 
aveți relații armonioase cu 
ceilalți, benefice dv.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
Aveți mult de alergat dar asta 

nu vă sperie. Pentru activitățile 
pe care intenționați să le inițiați 
nu a sosit încă momentul.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
La serviciu vă concentrați 

cu dificultate. Dar trebuie s-o 
faceți, altfel puteți avea 
probleme. Odihna, după o zi de 
muncă, ar fi binevenită.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Problemele de comunicare cu 

ceilalți vă deranjează; se pot 
rezolva prin răbdare. Un film 
sau o plimbare ar fi benefice 
stării dv de spirit.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Ascultând sfaturile altora ați 
putea scăpa de necazurile 
bănești. Vă puteți îmbunătăți 
relația cu persoana iubită.

inețeșcepj

• Se închid 
două mine în 
Valea Jiului

„Vă dau o veste certă, 
dar tristă, le-a spus 
ziariștilor, zilele trecute, 
prefectul județului Hune
doara, Pompiliu Budulan. 
Prin negociere între 
conducerile RAH și 
LSMVJ, s-a hotărât 
închiderea exploatărilor 
miniere Petrila Sud și 
Câmpu lui Neag. De 
menționat că sindicatele 
au înțeles acest imperativ 
al restructurării sec
torului minier, cu toate 
consecințele sale. Or
ganele abilitate vor lua 
măsuri corespunzătoare 

în această privință”.

[știri PE LA PREFECTURA JUDEȚULUI]
•Prefectul Pom

piliu Budulan 
face precizări

- Pentru corecta infor
mare a locuitorilor din 
municipiul Deva aș vrea să 
spun că o lună de zile, cât 
au durat reparațiile la agre
gatele și instalațiile de 
furnizare a apei calde și 
agentului termic de la 
Filiala Electrocentrale 
Deva, a fost timp destul 
pentru primăria muni
cipiului și „Apaterm” să 
rezolve problema datoriilor 
către CONEL, încât să nu se 
ajungă la situația con- 
flictuală deja cunoscută.

Dar n-au făcut-o. Pentru ca 
apoi președintele Orga
nizației județene Hunedoara 
a PNȚCD să apară la un 
post de televiziune local și 
să afirme că directorul SC 
„APATERM” SA, membru al 
conducerii respectivei 
organizații de partid, a fost 
boicotat în acțiunile sale de 
conducerea județului. 
Complet fals. întârzierea 
furnizării apei calde s-a 
datorat exclusiv neachitării 
unor mari datorii de către 
„Apaterm” la Termo
centrala Mintia, așa cum a 
explicat și directorul gen
eral Victor Vaida în 
cotidianul „Cqvântul liber”. 
Și fără a ne face un merit

din asta, subliniez că 
președintele Consiliului 
județean și cu mine am 
intervenit la organele 
centrale abilitate, care ne- 
au sprijinit și astfel s-a 
putut deschide robinetul 
apei calde spre apar
tamentele locuitorilor din 
municipiul Deva. Să vedem 
cum o vom rezolva cu 
căldura, deoarece
„Apaterm” are încă mari 
datorii la CONEL. Eu nu pot, 
nu am voie să intervin 
undeva, pentru cineva, 
atâta timp cât serviciile 
prestate nu se plătesc. Vă 
rog să scrieți în presă 
aceste lucruri. Când este 
vorba de soarta oamenilor

nu interesele politice 
primează, așa cum 
tendențios și pe nedrept 
am fost acuzat.

• Ajutoare 
pentru sinis
trata din Băita 

t t

Prefectul județului 
Hunedoara, Pompiliu 
Budulan, a adus la 
cunoștința presei că din 
fondul colectat de 
Televiziunea Română în 
beneficiul celor care au 
avut de suferit de pe 
urma inundațiilor din vara 
acestui an, 43 de 
milioane de lei au fost 
destinați unor locuitori 
din comuna Băița. (D.G.)

Permis suspendat de 
șase ori pentru alcool
Nu mică a fost surpriza 

lucrătorilor Biroului Poliției Rutiere 
Hunedoara când în data de 4 
septembrie a.c. l-au depistat pe 
Adrian Bohus în vârstă de 31 de 
ani la volanul autoturismului 3 HD 
7623 sub influența băuturilor 
alcoolice. Spuneam că surpriza 
nu a fost mică întrucât în urma

verificărilor în fișa de evidență 
a conducătorului auto s-a stabilit 
că este la a 6-a abatere de acest 
gen. Până în prezent i-a fost 
suspendat permisul de 
conducere pentru 90 de zile în 
iunie 1991, martie '92, februarie 
1993, septembrie '94 și 
octombrie 1997.

S-a înjumătățit numărul 
suplinitorilor necalificați

Potrivit unor date furnizate 
de către dl Ionel Moș, inspec
torul general școlar al județului 
Hunedoara, din această toamnă 
în școlile hunedorene s-a 
înjumătățit numărul suplinitorilor 
necalificați! Astfel de la 11.14 
suplinitori, numai'591 au rămas 
necalificați. Faptul că a crescut 
numărul celor calificați are 
efecte benefice asupra 
procesului de învățământ, iar

ponderea celor necalificați, pe 
ansamblu școlilor din județ, a 
scăzut la 9 la sută ceea ce 
reprezintă un lucru acceptabil, 
îngrijorătoare rămâne în 
continuare situația manualelor 
școlare care s-au procurat 
doar în procent de 70'la Sută. 
Situația se raportează la două 
zile, iar manualele ce se 
primesc se distribuie imediat 
în școli pentru a sprijini elevii.

Control radar!
La sfârșitul săptămânii 

trecute pe arterele de circulație 
ale județului Hunedoara s-a 
acționat cu aparatul radar pentru 
verificarea vitezei în trafic. 
Potrivit datelor furnizate de 
către dl It. col. Mircea Negru, la 
acest sfârșit de săptămână s- 
au aplicat un număr de 994 de 
sancțiuni pentru diverse abateri 
de la normele rutiere.

între noutățile controlului 
efectuat vineri în județ, s-a situat 
prezența unui aparat radar ul
tramodern de supraveghere a 
circulației și înregistrare a vitezei

dotat cu cameră video. în puțin 
timp, dintre cele 508 
autovehicule supravegheate în 
155 de .cazuri s-au înregistrat 
depășiri ale normelor legale.

Serviciul Poliției Rutiere a 
județului atenționează în 
continuare conducătorii auto 
din trafic să circule cu prudență 
pe drumurile publice întrucât 
numărul evenimentelor rutiere 
nedorite pe șoselele județului 
este foarte mare, iar pe 
drumurile publice se va acționa 
cu aparatul radar. (C.P.)

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM "=»

Sună bine. Pentru tine.

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.

is money.

snrm 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
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CONNEX

MARȚI
6 octombrie
TVR I

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. persoanele 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. 138) 18.35 
Stăpânul lumii (s. da, ep. 14) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
316) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Vulpe vânător (dramă 
România 1993) 22.45
Jurnalul de noapte

TVR 2
9.00 Justiție militară (s/r) 

9.50 Un cântec pt. fiecare 
10.00 în fața dv. (r) 11.00 

Sporturi extreme (do/r)

11.30 Scena politică (r) 11.50 
Un cântec pentru fiecare 
12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doaro vorbă... (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 Țiganca 
(s, ep. 1) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 
Natacha (s) 21.00 Sensul 
tranziției. Valoare 22.00 
Casele au amintiri. Palatul 
brâncovenesc Mogoșoaia (p. 
I) 22.50 Recital Cătălin llea - 
Nicolae Licareț

ANTENA I •
7.00 Știri 7.15 Dimineața 

devreme (mag.) 10.00 Știri 
10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s, ep. 58) 11.20 
Pericol iminent (s/r) 12.15 
Viito ui începe azi (s/r) 13.25 
Planeta yie (do, ep. 84) 14.00 
Știri 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s,

ep. 98) 16.30 Știri 16.50 
Publicitate 17.00 Trei destine 
(s, ep. 15) 18.00 Decepții (s, 
ep. 49) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Noaptea 
confesiunilor (co. SUA1995) 
22.50 Agenția de presă 23.30 
Schimbul de noapte 
(talkshow)

■ PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.45 Predator II (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. 135) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 5) 21.30 
Pensacola - Forța de elită (s, 
ep. 15) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 5) 23.00

Știrile PRO TV / Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura

ACASĂ
9.30 Guadalupe (s/r) 10.15 

Seriale (r) 11.25 Ca la mama 
Acasă (r) 11.30 Seriale (s/r) 
13.00 Pistruiatul (f. România, 
p. II) 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 (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Mediterraneo 
(co. Italia 1991)

HUMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (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 Prietenul

nostru Jake (s) 18.00s 
Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Rivalii (do) 
21.15 Melvin & Howard (co. 
SUA 1981) 23.30 Starea 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

ANTENA1-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-publicitate 17.35- 
17.55 Program folcloric 
17.55-18.00 TELEX (știri lo
cale pe scurt) 22.05-22.15 
Știri locale _____________ y



6 OCTOMBRIE 1998 Cuvântul liber Sport e
Lotul României 

pentru meciurile cu 
Portugalia și 

Ungaria
în apropierea partidelor re

prezentativei României din preli
minariile CE cu Portugalia și Un
garia, Victor Pițurcă a convocat 
un lot lărgit de jucători care se 
va pregăti la Săftica, până mâi
ne, 7 octombrie, când este pre
văzută plecarea la Porto, lată 
componența lotului lărgit: Stelea, 
Lobonț, D. Petrescu, Contra, Gh. 
Popescu, Filipescu, Bătrânu, Cio- 
botariu, Baciu, Florea, Miu, FI. 
Petre, D. Șerban, Gâlcă, Lupescu, 
C. Munteanu, D. Munteanu, Roșu, 
V. Moldovan, Adrian llie, Mihalcea, 
R. Niculescu. Erau incerți Adr. llie 
și Filipescu, accidentați. Din lot 
vor face deplasarea 20 de ju
cători. (S.C.)

DIVI2IA A
Surprize de proporții și 

schimbare de lider
• Cea mai mare surpriză a 

etapei s-a consemnat pe sta
dionul din Trivale. După ce au fost 
umiliți de Celta Vigo în Cupa UEFA, 
piteștenii pregătiți acum de direc
torul tehnic Nicolae Dobrin s-au 
răzbunat și au învins-o pe Dina
mo, lidera campionatului intern. 
•De prima înfrângere din această 
ediție de campionat a elevilor lui 
Cornel Dinu au profitat giuleștenii. 
Cu noua achiziție, Radu Niculescu 
- autor a două goluri - în prim plan 
Rapid a trecut de cealaltă echipă 
de pe podium și s-a instalat în 
fruntea clasamentului. «Alte rezul
tate mai puțin scontate s-au con
semnat pe stadioanele din Bănie

și din Ghencea. La fel cum Univer
sitatea, condusă de Bălăci, era 
acuzată că pierde pe mâna "gine
relui Trică", sâmbătă studenții pre
gătiți de Silviu Lung au pierdut și 
datorită celor două gafe ale "fiului" 
Tiberiu Lung, semn că în fotbal - 
spre deosebire de politică, "nepotis
mul" se plătește. în ciuda eforturilor 
veteranilor Lăcătuș și llie Dumi
trescu, militarii au fost ținuți în șah 
de găzarii lui Ion Marin și au pierdut 
puncte importante în tentativa de a 
reveni în lupta pentru titlu. «în 
derby-ul suferinței de la Cluj, partida 
s-a încheiat la egalitate exact așa 
cum nu și-ar fi dorit nici una din 
cele două echipe aflate în mare

criză de puncte. Dar dacă pentru 
Foresta acest scor este cât de 
cât un balon de oxigen, pentru 
șepcile roșii acest rezultat nede- 
cis are caracter de sentință de 
condamnare la retrogradare. 
• Deși au beneficiat de suportul 
moral a numeroși și înfocați su
porteri, nici CSM Reșița nici FC 
Onești nu au reușit doritele victorii 
pe teren propriu. oCa de obicei, 
rezultatul partidei în care au fost 
implicați băcăuanii a fost decis de 
inspirația maestrului Halagian. 
După o primă repriză albă armea
nul i-a introdus în teren pe Căpu
șă și Serea care au semnat faza 
unicului gol al partidei. • Spre 
bucuria suporterilor de la Corvi- 
nul, rezultatul partidei disputate pe 
nocturnă din Ploiești a fost decis 
în bună măsură de evoluția bună 
a legiunii hunedorene de la Astra 
între care un bonus merită Mihai 
Dăscălescu, autor a două goluri.

Ciprian MARiNUȚ

Rezultatele etapei a 9- a: FC Argeș - Dinamo 2-1; Steaua - Petrolul 
2-2; "U" Cluj - Foresta Fălticeni 2-2; FC Onești - Gloria Bistrița 1-1; Univ. 
Craiova - FC Național 0-2; Astra Ploiești - Olimpia S.M. 3-1; CSM Reșița - 
Ceahlăul P.N. 2-2; FCM Bacău - Farul C-ța 1-0; Rapid - Oțelul Galați 3-0.

CLASAMENTUL

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

1. RAPID 9 8 1 0 23-3 25
2 DINAMO 9 7 1 1 31-7 22
3. OTELUL GALATI 9 6 1 2 17-9 19
4. FC NAȚIONAL ' 9 6 0 3 20-15 18
5. FCM BACĂU 9 4 5 0 12-7 17
6. FC ARGEȘ 9 5 1 3 15-13 16
7. STEAUA 9 4 3 2 17-11 15
8. PETROLUL 9 4 1 4 12-13 13
9. ASTRA PL. 9 3 3 3 10-9 12
10. GL. BISTRIȚA 9 3 3 3 16-16 12
11. UNIV. CRAIOVA 9 2 3 4 10-13 9
12. FC ONEȘTI 9 2 3 4 14-20 9
13. CEAHLĂUL P.N. 9 2 2 5 12-15 8
14. FARUL C-ȚA 9 2 1 6 11-17 7
15. CSM REȘIȚA 9 1 4 4 6-15 7
16. "U" CLUJ 9 1 3 5 5-25 6
17. OLIMPIA S.M. ’ 9 2 0 7 9-21 6
18. FORESTA 9 1 1 7 11-22 4

, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Victorie in extremis

CORVIIMUL - FC BIHOR 1 -O
r'.

înfrângerea la scor suferită 
de hunedoreni la Politehnica 
Timișoara în etapa a IX-a și-a 
păstrat amprenta asupra jocului 
echipei Corvinul și în meciul său 
cu FC Bihor, lipsa lui Mitrică (sus
pendat după cartonașul roșu 
primit în acest meci) resimțindu- 
se foarte mult. Ca urmare, gaz
dele au avut una dintre cele mai 
slabe prestații din ultima peri
oadă! în special la mijloc și atac, 
s-a acționat lent, stereotip, fără 
a-și crea faze cu adevărat peri
culoase în careul oaspeților. Ca 
să fim sinceri și corecți, 
Dumnezeu a ținut, în acest meci, 
cu hunedorenii. Fiindcă, în ciuda 
celor 5 ratări din situații clare de 
a marca ale bihorenilor, gazdele 
au reușit să fructifice la unul

dintre atacurile la poarta adversă, 
cu un șut de excepție, din afara 
careului lui Scariat, în min. 76, care 
a consemnat și scorul partidei în 
favoarea gazdelor.

Ce a fost până atunci și după 
înscrierea golului de către Cor
vinul? în min. 3 s-a ratat una din
tre ocaziile hunedorenilor la poar
ta apărată de Popa, când la o cen
trare a lui Procorodie, Păcurar a 
reluat balonul cu capul peste 
transversală. în min. 12, Lingurar 
de la oaspeți se angajează într-o 
cursă pe stânga și a fost foarte 
aproape să o încheie în careu cu 
un gol, mingea fiind reținută de 
Ceclan. După numai un minut, într- 
o bună situație s-a aflat Scariat, în 
careul oaspeților. Și tot el nu a 
putut relua balonul spre spațiul

porții în min. 27, când de la 11 me
tri ratează interceptarea unei ex
celente centrări a lui Dinu. în minu
tul 33, Balaj de la Bihor nu nime
rește spațiul porții, iar în min. 34 
același jucător, cu poarta goală, 
șutează peste bară! Până la sfâr
șitul'primei reprize, hunedorenii 
mai întreprind câteva acțiuni ofen
sive, dar lipsite de eficiență.

La reluare, după ce am notat 
2 faze create de Șandor (min. 47 
și 51) și în min. 53 (Dinu), în min. 
58, noul intrat pe teren la oaspeți, 
Domokoș, șutează sub bară însă 
Ceclan (aflat într-o zi bună) scoa
te miraculos. în min. 60 e rândul 
hunedorenilor să pună în pericol 
poarta adversarilor, dar balonul 
centrat de Costăchescu nu gă
sește la post nici un înaintaș hune- 

dorean. Trei minute mai târziu, 
Bărcăoan combină cu Domokoș 
și acesta ratează incredibil, 
apoi, după o incursiune .în careu 
a lui Șandor, în min. 74 (care a 
întârziat șutul), în min. 76 Scariat 
stabilește scorul final 1-0 în fa
voarea Corvinului. Bihorenii au 
ieșit mai vârtos în atac, și-au 
creat și situații de a egala (min. 
85 și 88), Procorodie și Ceclan 
s-au opus.

Supărată după meciul de la 
Timișoara, galeria hunedoreană 
nu a mai încurajat echipa ei de 
suflet uitând una dintre scan
dările ce i-au făcut cinste ca și 
la bine și la rău să fie alături de 
Corvinul. Păcat.

CORVINUL: Ceclan, Ba- 
barți, Sterean, Haidiner (50 
Andrei), Procorodie, Chezan 
(64 Gheară), Costăchescu, 
Dinu, Scariat, Păcurar (72 
Stare), Șandor.

Sabin CERBU

Rezultatele etapei a 10- a: UT Arad - Apulum A.l. 3-1; Mineruhî 
Motru - Drobeta Tr. S 1-0; Chimica Târnăveni - Jiul Petroșani 1-0; 
Corvinul Hd. - FC Bihor 1-0; ASATg. Mureș - Poli Timișoara 0-1; Unirea 
Dej - ARO C-iung 2-2; Extensiv Craiova - Vega Deva 6-0; Dacia Pitești 
- Gaz Metan 2-1; Inter Sibiu - FC Baia Mare 2-1.

CLASAMENTUL

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

1. EXTENSIV CRAIOVA 10 7 3 0 29-9 24
2. ARO C-LUNG 10 7 1 2 22-14 22
3. POLI TIMIȘOARA 10 5 3 2 24-11 18
4. UTARAD 10 4 5 1 18-9 17
5. ASATG. MUREȘ 10 5 1 4 16-14 16
6. GAZ METAN 10 4 3 3 13-12 15
7. FC DROBETA TR. S. 10 4 2 4 13-8 14
8. FC BIHOR 10 4 2 4 12-11 14
9. INTER SIBIU X 10 4 1 5 15-17 13
10. UNIREA DEJ 10 4 1 5 16-19 13
11. CORVINUL HD. 10 4 1 5 16-20 13
12. DACIA PITEȘTI 10 4 1 5 14-18 13
13. CHIMICA TÂRNĂVENI 10 4 1 5 13-19 13
14. MINERUL MOTRU 10 3 2 5 13-18 11
15. APULUM A.I. 10 2 4 4 15-17 10
16. JIUL PETROȘANI 10 3 1 6 8-21 10
17. VEGA DEVA 10 2 3 5 7-20 9
18. FC BAIA MARE 10 1 3 6 9-16 6

surpriza ia Catan

VICTORIA -
MINERUL TELIUC 1-1

înaintea începerii acestei 
partide domnea o atmosferă de 
calm în cele două vestiare Onde 
fotbaliștii se echipau în liniște, 
departe de vacarmul și tensiu
nea marilor confruntări. Gazdele 
ce au declarat decizia de a lupta 
pentru promovare, nu se gân
deau decât la victorie, gândind 
că au uri joc ușor cu formația 
minerilor din Teliuc. Oaspeții 
erau reținuți, știind că înfruntă în 

■ deplasare o echipă bine cotată 
în campionatul Diviziei D.

Ca de obicei, gazdele se 
avântă în atac din primele mi
nute și destul de repede - în mi
nutul 2 - reușesc deschiderea 
scorului: incursiune în viteză pe

------------- ------  j

stânga a lui Kaizer, o centrare ca 
la carte și Ocolișan venit "la întâl
nire" șutează pe lângă Tiliban ieșit 
la balon: 1-0. Numai că oaspeții 
nu se descurajează, având o 
apărare aglomerată, bine dirijată 
de pe margine de antrenorul - ju
cător Mircea Ursan, accidentat, în 
cârje, se bazează pe vârful de 
atac Pascu lăsat în "coasta" apă
rătorilor de la Victoria, căruia îi 
venea în sprijin C. Boșițan, lansau 
când puteau contraatacuri destul 
de firave spre poarta lui luga. Și 
totuși, în minutul 5, oaspeții reu
șesc egalarea. Pascu combină cu 
C. Boșițan care se lansează spre 
careul advers, luga iese în întâm
pinare, dar nu poate opri balonul

ce scutură plasa porții sale: 1-1. 
Gazdele nu acuză jocul. Continuă 
să domine cu autoritate jocul și 
masează în jumătatea lor de teren 
pe oaspeți, care erau preocupați 
să "taie" din centrările în careul 
lor, iar când Ocolișan, Kaizer, 
Matei, Lazăr, Kollman sau Budeic 
erau în preajma careului de 16 m, 
să-i deposedeze, să degajeze 
pentru a le răpi posibilitatea de a 
șuta la poartă. De-a lungul primei 
reprize ne-am notat câteva ocazii 
din care gazdele ar fi putut mar
ca: min. 20 și 25 Kollman, '31 Bor- 
dean (la o lovitură liberă de la 18 
metri, pe centrul terenului). în si
tuații destul de bune s-au aflat și 
jucătorii mai sus amintiți.

După pauză, gazdele accele
rează ritmul acțiunilor de atac dar, 
acolo unde ar trebui să acce
lereze, în fața careului advers, se 
complică! Minutul 70 aduce o fază 
ce a aprins spiritele în rândurile echi

pei gazdă. La 22-24 de metri de 
poarta oaspeților, Kaizer îl lovește 
fără balon pe Răcărea, câțiva ju
cători în frunte cu împricinatul îl 
înconjoară pe arbitrul Z. Gergely și 
cu toată oponența acestora Kaizer 
vede cartonașul roșu și drept ur
mare îl lovește cu piciorul pe ar
bitru! Recidivist (a mai avut 4 etape 
de suspendare) în acest început 
de campionat, Kaizer riscă o sanc
țiune drastică, lăsând iar echipa de 
izbeliște pentru o anumită peri
oadă cât va fi suspendat. Cu toate 
eforturile făcute de Ocolișan, Lazăr, 
Surugiu (bară min. 90), Câșlaru, 
scorul nu mai poate fi modificat.

A arbitrat bine, corect, la 
centru Zoltân Gergely (Hupe- 
doara).

VICTORIA: luga-Petrișor ('12 
Movilă, ‘58 Cășlaru), Budeic, Bor- 
dean, Kollman, Socaci, Surugiu, 
Ocolișan, Lazăr, Kaizer, Matei.

S. CERBU

Rezultatele etapei a 8- a din 4 octombrie:
Min. Aninoasa Parângul Lonea 1-2
Min. Bărbăteni Min. Ghelari 4-2
CiF Aliman Brad FC Dacia Orăștie 1-3
Victoria '90 Călan Min. Teliuc 1-1
Constr. Hd. FC Paroșeni-Vulcan 1-1
CFR Marmosim și Metalul Crișcior stau.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare din 11 octombrie:
Metalul Crișcior - Min. Aninoasa; Parângul Lonea - Min. Bărbăteni; 

Min. Ghelari - CIF Aliman Brad; FC Dacia Orăștie - Victoria Călan; Min. 
Teliuc - Constructorul Hd. FC Paroșeni-Vulcan - CFR Marmosim Simeria.

1. DACIA ORĂȘTIE 6 5 0 1 14-3 15
2. PARÂNGUL LONEA 6 5 0 1 12-3 15
3. VICTORIA CĂLAN 7 4 2 1 18-3 14
4. M. BĂRBĂTENI 8 f 4 1 3 8-13 13
5. CFR MARMOSIM 6 4 0 2 18-6 12
6. PAROȘENI-VULCAN 7 3 2 2 10-6 11
7. MIN. ANINOASA 8 3 1 4 8-8 10
8. MIN. GHELARI 6 2 1 3 10-11 7
9. CIF ALIMAN BRAD 7 2 1 4 5-22 7
10. MIN. TELIUC 7 1 3 3 6-9 6
11. CONSTRUCT. HD. 6 1 1 4 6-16 4
12. MET. CRIȘCIOR 6 0 0 6 3-18 0

r ----------------------------
Echipa gazdă si-a făcut singură meciul greu

GLORIA Gl'OAGIIJ - SAA’IW BOZ 3-2 (3-1)
Profitând de avantajul tere

nului propriu și de faptul că 
oaspeții campioni ai ediției tre
cute trec printr-o prelungită cri
ză de formă, echipa gazdă a în
ceput în forță asediind pur și 
simplu careul lui Adam. în minu
tul cinci portarul oaspete a plon
jat precis la un voie din interiorul 
careului expediat de Ancău. însă 
după două minute Adam a gafat 
ieșind neinspirat la' un șut cen
trare de pe aripa dreaptă a lui 
Nuțiu, iar mingea care a avut o 
traiectorie neașteptată a popo
sit în plasă și 1-0. După ce în 
minutul 11 Adam a scos din nou 
in-extremis un șut puternic al lui 
Buzatu, oaspeții au echilibrat 
jocul. Dar Pogan (min.16), Bulai 
(min.18) și Lupu (min.19) n-au 
avut forța să finalizeze câteva

acțiuni bine lucrate alp echipei 
oaspete. Și cum ocaziile ratate se 
răzbună în minutul 25 pe contra
atac gazdele și-au mărit avantajul. 
Dumitreasa a interceptat o minge 
la mijlocul terenului, a făcut o cur
să de 30-40 de metri în care a 
depășit întreaga apărare oaspete 
și a înscris pe lângă Adam ieșit în 
întâmpinare și 2-0. în minutul 31 
Gloria a profitat din nou de fragili
tatea defensivei oaspete. La o 
acțiune cursivă pe traseul Dumi
treasa - Bolojari - Moraru, ultimul a 
șutat plasat din careu și a majorat 
diferența la 3-0. Deși se spune că 
la acest scor meciul e jucat la 
Geoagiu, lucrurile s-au complicat 
puțin. în minutul 37 la o lovitură 
liberă directă de la 18 metri lateral 
stânga Pogan a trimis superb cu 
boltă peste zid și peste portarul

Sîredie și a stabilit scorul la pauză: 
3-1.

în repriza secundă (min. 52) 
Dumitreasa a trimis o torpilă de la 
20 de metri care a lovit transver
sala porții lui Adam. Apoi, pe rând 
Stoic (min. 57) și Muțiu (min. 68) au 
primit cel de al doilea cartonaș 
galben și au fost eliminați lăsându- 
și echipa în inferioritate numerică. 
Bineînțeles că după aceste două 
eliminări - dictate cu perfectă aco
perire regulamentară de arbitrul 
devean Adrian Radu - echilibrul s-a 
rupt, inițiativa trecând de partea 
oaspeților. în cele peste 20 de mi
nute rămase, cu doi oameni în plus, 
Santos ar fi putut întoarce rezul
tatul. Dar acționând mai mult la în
tâmplare și având în față o apărare 
hotărâtă și organizată, dirijată de 
căpitanul Dumitreasă, oaspeții au 

reușit doar un singur gol. în mi
nutul 86 Ungur l-a angajat în 
adâncime pe Cornean care a tri
mis printre picioarele portarului 
Sîredie reducând diferența: 3-2. 
După doar un minut la un rapid 
contraatac derulat pe traseul 
Bulai - Stănculescu, ultimul a intrat 
în unghi și a șutat lateral ratând o 
bună posibilitate de egalare.

A arbitrat bine o brigadă for
mată din Adrian Radu (Deva) la 
centru și D. David și D. Tincu 
(ambii din Orăștie) asistenți.

GLORIA GEOAGIU: Sîredie 
- Nemeș, Albu, Bolojan (Pâr- 
hiu), Stoic - Ancău, Căpșu- 
neanu (73 Demeter), Buzatu, 
Moraru (54 Achim) - Dumi
treasa, Nuțiu.

SANTOS BOZ: Adam - 
Lupu, Pogan, V. Popa,. Betea, 
Cornean - Bulai, Ungur, Tămaș 
(75 Curteanu) - Stănculescu, 
Sava (24 Cizmaș).

C. MARiNUȚ \

/• x

1-1: Por Stoina -

Rezultatele etapei a 10 - a: Min. Lupeni - Constr. 
Craiova 2-0; Petr. Țideni - Min. Certej 1-0; Min. Mătăsari - 
Petr. Drăgășani 2-1; Al. Slatina - Min. Berbești 2-0; Șoimii 
Sibiu - FI. Vâlcea 3-3; Forest. Stâlpeni - Pandurii Tg. J. 1- 
3; FI. Moreni- Gl. Reșița 0-0; Progr. Caracal - Aurul Brad 

Electro Craiova 2-3; Record Mediaș - Min. Uricani 3-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Min. Certej - M. Mătăsari; Aurul - Petr. Stoina

1. GLORIA REȘIȚA 10 7 2 1 26-8 22
2 ELECTRO CRAIOVA 10 6 4 0 25-8 22
3. ȘOIMII SIBIU 10 6 3 1 22-10 21
4. FL. RM. VÂLCEA 10 6 2 2 22-10 20
5. PANDURII TG. JIU 10 6 1 3 21-10 19
6. MIN. CERTEJ 10 6 1 3 24-16 19
7. PETROLUL TICLENI 10 5 1 4 13-25 16
8. ALUMINIU SLATINA 10 5 0 5 11-10 15
9. MINERUL URICANI 10 5 0 5 20-20 15
10. PETR. STOINA 10 5 0 5 16-16 15
11. FLACĂRA MORENI 10 4 3 3 11-11 15
12. CONSTR. CRAIOVA 10 4 0 6 15-20 12
13. FORESTIERUL STÂLP. 10 4 0 6 15-24 12
14. MINERUL MĂTĂSARI 10 3 2 5 11-16 11
15. RECORD MEDIAȘ 10 3 1 6 22-22 10
16. MINERUL BERBEȘTI 10 3 1 6 20-27 10
17. PETR. DRĂGĂȘANI 10 3 1 6 11-18 10
18. MINERUL LUPENI 10 S 1 6 13-24 10
19. AURUL BRAD 10 2 2 6 9-17 8
20. PROGR. CARACAL 10 0 3 7 8-23 3
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FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
9

ANUNȚ PUBLICITAR ANUNȚ PUBLICITAR¥
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU 5TRIGARE . pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 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 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile
Ordonanței de Urgentă nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98 modificată și completată Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98 modificată și completată
61,67% din acțiunile Societății Comerciale "MOBIMET" - SA, cu sediul în Hațeg, str. Rîul Mare, nr. 94, 61,67% din acțiunile Societății Comerciale GENERAL SIMPREST SA, cu sediul în Simeria, str. 1
județ Hunedoara, cod fiscal R9654130, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J20/722/ Decembrie, bl. 103, parter, județ Hunedoara, cod fiscal R7466246, număr de înmatriculare la Oficiul
1997, având: Registrului Comerțului J20/359/1995, având:

Obiectul principal de activitate: producție mobilă Obiectul principal de activitate: servicii și lucrări de utilitate publică
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului) Capitalul social (conformlultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului)

.1.272.300 mii lei. 527.925 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/semestrul I): 473.316 mii lei. Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul I): 2.051.007 mii lei.
Pierdere a ultimului an încheiat: 593.365 mii lei. Profit net al ultimului an încheiat: 44.874 mii lei.
Structura acționariatului la data de 28.07.1997 este: Structura acționariatului la data de 04.12.1997.este:

Acționar Nr. acțiuni % Acționar Nr. acțiuni %
FPS 31.385 61,67 FPS 17.422 82,52
SIF 14.695 28,87 SIF
FFM 4.812 9,46 FFM 3.695 17,48
Alții - < Alții
TOTAL 50.892 100 TOTAL 21,117 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la Prețul de ofertă de vânzare este de 30.000lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la
vânzare este de 784.625.000 lei. vânzare este de 522.660.000 lei.

DOSARUL/FIȘĂ DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția DOSARUL societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a Fondului Proprietății
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara între orele 8-16 până în ziua precedentă organizării de Stat Hunedoara între orele 8-16 până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.
licitației, inclusiv. Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare de

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 15.679.800 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul
500.000 lei și garanția de participare în valoare de 23.538.750 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.
Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva. Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt: - copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- copii după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE; - buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine); - delegație plin partea societății comerciale ofertante.
- delegație din partea societății comerciale ofertante. Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. Licitația va avea loc în data de 22.10/1998, ora 14,00, la sediul FPS - DT Hunedoara.
Licitația va avea loc în data de 27.10.1998, ora 14,00, 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
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației" la data de 9.11.1998, la aceeași oră.

5.11.1998, la aceeași oră. Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
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
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.

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

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.
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,

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
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.
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

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.
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

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.
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor. Alte relații privind societatea comercială se pot.obține de la dna Secașiu Rozalia, telefon 054/

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dna Secașiu Rozalia, telefon 054/211089. 211089.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro. Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
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ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU 5TRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT Direcția Teritorială județeană Hunedoara cu adresa în Deva, str.
Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 22 Decembrie nr. 37 A, 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 Ordonanței de Urgență nr. 88/1997 aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H G. 55/98 modificată și completată
61,67% din acțiunile Societății Comerciale "Crismob" SA, cu sediul în Brad, str. Liceului, nr. 26, județ 61,67% din acțiunile Societății Comerciale "STREIUL" - S.A., cu sediul în Călan, str. Aurel Vlaicu, nr.
Hunedoara, cod fiscal R9853079, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J20/729/1997, având: 3, județul Hunedoara, cod fiscal R 2141952, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/

Obiectul principal de activitate: producție de mobilă și alte produse din lemn și metal 12/1991, având:
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului) Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul.

1.901.500 mii lei. Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului):
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/semestrul I): 887.479 mii lei. 1.339.300 mii lei.
Pierdere a ultimului an încheiat: 277.923 mii lei. Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/semer' ' I): 1.14.Q." 'ci
Structura acționariatului la data de 28.07.1997 este: Pierdere la ultimul an încheiat: 12.734 mii lei

Acționar Nr. acțiuni % Structura acționariatului la data de 30.06.1998 este:
FPS 46.907 61,67 Acționar Nr. acțiuni %
SIF 21.962 28,87 . FPS 37.500 70
FFM 7.191 9,46 SIF 9.344 17,44
Alții FFM 6.728 12,56
TOTAL 76.060 100 Alții >

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la Total 53.572 100
vânzare este de 1.172.675.000 lei. Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la

DOSAR/FIȘĂ DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a vânzare este de 937.500.000 lei.
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara între orele 8-16 până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv. . DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare de Fondului Proprietății de Stat Hunedoara între orele 8-16 până în ziua precedentă organizării licitației inclusiv.
2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 35.180.250 lei vor fi achitate la casieria Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare de
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la 500.000 lei, iar garanția de participare în valoare de 28.125.000 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului
BRD - Sucursala Deva. - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD -

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt: Sucursala Deva.
- copii după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE; Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine); - copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- delegație din partea societății comerciale ofertante. - buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. - delegație din partea societății comerciale ofertante.
Licitația va avea loc în data de 28.10.1998, ora 10,00, la sediul FPS - DT Hunedoara. Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de Licitația va avea loc la data de 26.10/98, ora 11,00, la sediul FPS - D.T. Hunedoara.

6.11.1998, la aceeași oră. în caz de neadjudecare ta prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții. 4.11.1998 la aceeași oră.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus. Pentru participarea la cea de-a doua șpdință de licitație se mai pot procura DOSARE DE
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.

garanției de participare se face în contul nr. 25110000000242300008 de devize convertibile în USD deschis Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a
la BANCOREX, la cursul valurar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora. garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD,

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.
modificată și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998
cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus. modificată și completată art. 51 prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației. Persoanele fizice/juridice străine v«r efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor. Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dna Secașiu Rozalia, telefon 054/ garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.
211089. Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la d-na Secașiu Rozalia, tel. 211089.
www.sof.ro.

S ■ .............................................. .................. ............ 4 k Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

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


6 OCTOMBRIE 1998 Cuvântul liber

(urmare din pag. 1)

Pentru acest motiv vă rog să 
publicați numele tuturor consilierilor 
din grupul care au semnat articolul 
“Punctul nostru de vedere’’. Fiind 
vorba de un proiect de hotărâre 
de interes local, se impune corecta 
și completa informare a cititorilor.

Țin să mai precizez că eu nu 
am denigrat consilierii locali și nu 
voi face acest lucru, singura mea 
preocupare fiind aceea de a 
reprezenta interesele tuturor ce
tățenilor. Doresc să precizez că în 
spiritul respectului față de con
silierii locali, la propunerea mea un 
grup de consilieri au fost invitați la 
semnarea protocolului de înfrățire 
a municipiului Deva cu orașul 
Arrăs din Franța, iar, în vederea 
asocierii cu firma maghiară 
CONTRAX, un grup de consilieri 
au făcut deplasarea la Szeged în 
Ungaria tot la propunerea mea.

Proiectul de asociere dintre 
Consiliul Local și S.C. Shell Româ
nia SRL este o modalitate de a 
găsi resurse financiare pentru 
nevoile comunității fără să apelăm 
la majorarea taxelor și impozitelor, 
fără să apelăm la bugetul statului 
(buget care se formează tot din 
taxe și impozite). Mijloacele de 
care dispune primăria pentru a 
obține alte resurse bănești sunt 
inclusiv contractele de asociere. în 
proiectul cu S.C. Shell România 
SRL consiliul local participă cu .un 
teren, urmând să participe și la 
beneficiile realizate, beneficii care 
au drept scop completarea bu
getului local. Există și alte mijloace 
legale, inclusiv concesionarea, dar 
asocierea este mai profitabilă.

Spre deosebire de acel "grup 
de consilieri", eu voi da dovadă cu 
adevărat de stimă și respect 
pentru cetățeni arătând adevărul 
și nu ascunzându-l în spatele 
unor vorbe goale și afirmații în 
afara normelor legale în vigoare. 
Voi răspunde punctual la fiecare 
afirmație făcută de "grupul de 
consilieri”, urmând ca cetățenii să 
aprecieze cine le apără interesele 
cu adevărat.

1. Afirmația că acest grup de 
consilieri nu se opune investițiilor 
străine este în cazul de față și la 
acest moment atât lipsită de aco
perire cât și în afara obiectului. 
Este lipsită de acoperire pentru 
simplul motiv că se opun realizării 
proiectului așa după cum rezultă 
din însuși conținutul "Punctului 
nostru de vedere".

Ceea ce este mai grav este 
faptul că S.C. Shell România SRL 
(și nu S.C. Shell SRL) este o socie
tate cu capital mixt, inclusiv româ
nesc, iar prin asocierea cu con
siliul local, municipalitatea intră în 
afacere cu un teren pentru care 
va obține importante sume de bani 
precum și alte avantaje. Consilieri 
ascunși în spatele anonimatului 
sunt atât împotriva capitalului străin 
cât și a capitalului românesc. Sunt, 
de asemenea, împotriva oricărei 
inițiative de a obține foloase bă
nești din terenurile care stau pără- 
ginite în diferite zone din oraș. 
Trebuie precizat că prin asociere 
terenul rămâne în continuare pro
prietate publică, deci nu se înstrăi
nează.

2. Grupul de consilieri obiec
tează împotriva proiectului afir
mând că planul urbanistic general 
nu prevede construirea în acel loc 
a unei benzinării. Dar în acel loc nu 
se prevede a se construi nimic,

Dreptul la replică
opțiunea aparținând consilierilor con
form legii. Ei primesc indemnizație 
tocmai pentru a face si nu pentru a 
nu face. Cine-i oprește să comple
teze, să modifice și să aprobe planu
rile urbanistice? Mai mult, acest teren 
a fost concesionat anterior MAN. în 
urma analizei făcute de MAN, s-a 
constatat că această instituție nu 
poate să construiască în acea zonă 
o Casă a Ofițerilor, nefiind nici opor
tună în actuala situație economică a 
țării și nici posibilă din cauza absenței 
banilor. Au considerat că este mai 
utilă cetățenilor în scopul construirii 
altui obiectiv, în speță economic, care 
să aducă bani cetățenilor și nu să-i 
frustreze de această posibilitate. în 
acest sens există adresa oficială la 
Primărie.

3. Grupul de consilieri susțin că 
proiectul Shell este și inoportun, fără 
însă a avea curajul să precizeze 
explicit despre ce fel de oportunitate 
este vorba. Sugerează însă că am
plasarea în acel loc ar încălca prin
cipii, nici mai mult nici mai puțin decât... 
strategice. în opinia acestor consilieri, 
plasarea benzinăriei în acel loc ar 
pune în pericol securitatea gării. Iar 
pentru a-și consolida punctul de 
vedere face trimitere la un articol 
intitulat "Stația PECO Militari la un pas 
de a sări în aer”. Prima obiecție: în 
același loc se mai află construită o 
benzinărie, cea administrată de dom
nul Ludoșan.

Atunci când au aprobat constru
irea acesteia nu era gara tot în acel 
loc? Și nu exista același pericol?

în același timp, și acesta consti
tuie un al doilea argument, S.C. Shell 
România SRL folosește tehnologie 
de vârf și nu tehnologie Ludoșan sau 
PECO. Tehnologie care înlătură prac
tic orice fel de accident.

Era de indicat ca să fie pusă în 
discuție oportunitatea sub aspect 
economic, numai că sub acest as
pect știu că nu ar avea nici un argu
ment <

4. Există și scrisoarea de intenție 
și, mai mult, reprezentantul S.C. Shell 
România s-a prezentat personal în 
fața consilierilor pentru a susține 
oferta. Procesul verbal încheiat con
firmă acest aspect. Mă întreb unde 
este respectul față de cetățeni decla
rat de "grupul de consilieri"?

5. Se face afirmația aberantă 
că “propunerea, în cazul în care 
ar fi acceptată, nu se poate rea
liza prin asociere, ci numai prin 
contract de concesionare prin 
licitație publică”... Consilierii autori ,, 
ai unui alt punct de vedere nu cu
nosc din câte se vede nici Legea 
nr.69/1991, privind administrația 
publică locală, republicată, lege în 
baza căreia există și instituția din 
care fac parte. Art.28, alin.2 din 
mai sus amintita lege, prevede ex
pres: "Hotărârile privind asocierea 
cu alte consilii, instituții publice 
sau aaenți economi.., din tară_șj 
din străinătate se adoptă cu votul 
a cel puțin două treimi din numărul 
consilierilor în funcție". Cadrul 
juridic se completează cu dispo
zițiile art.251 din Codul comercial.

Corect ar fi ca acel consilier care 
se ascunde în spatele anonimatului și 
care încearcă să inducă în eroare 
opinia publică prin afirmații dema
gogice, să își decline identitatea și 
pregătirea profesională.

Aș mai sugera acestui “grup de 
consilieri” ca, după ce își declină 
identitatea, să denunțe Parchetului 
"ilegalitatea" contractului de asociere 

dintre S.C. Shell România SRL și 
Consiliul Local al municipiului Hu
nedoara. în municipiul Hunedoara 
consilierii au votat hotărârea, ben
zinăria a fost construită lângă un ' 
liceu și un centru comercial (acolo 
nu au existat motive "strategice” 
pentru respingerea proiectului de 
hotărâre), iar de pe data de 1 oc
tombrie 1998 funcționează. Poate 
că ar fi bine să denunțe și ilegali
tatea altor contracte de asociere în 
virtutea cărora funcționează zeci 
de benzinării Shell în România, 
unele chiar în București.

6. Mi se mai recomandă să re
nunț la acest proiect și să mă ocup 
de “numeroasele și realele proble
me ale cetățenilor municipiului, ale 
instituțiilor sociale și de cultură, ale 
agenților economici"... etc. Și diri 
acest citat se vede clar că “grupul 
de consilieri" nu cunosc normele 
legale în virtutea cărora își înca
sează indemnizația. Care este 
dispoziția legală în virtutea căreia 
primarul poate interveni în acti
vitatea "agenților econpmici". Să mi 
se precizeze instituțiile sociale sau 
de cultură unde pbt interveni. ' 
"Grupul de consilieri" îmi recoman
dă să fac lucruri pe care legea nu 
mi le permite, reținându-și dreptul 
exclusiv de a iniția hotărâri (unele 
chiar aprobate) prin care suprafe
țe mari din terenul public cu o ma
re valoare de circulație să fie atri
buite unor persoane fizice.

7. Referitor la referendum, 
vreau să remarc faptul că nu 
mă surprinde opoziția "grupulu' 
de consilieri". Teama acestora 
de a se confrunta cu alegătorii 
este evidentă. Este adevărat că I 
sunt adeptul votului nominal și 
pe apartenența politică în cazul 
referendumului. Așa este demo
cratic, pentru că cetățenii au | 
dreptul să afle cine este de , 
acord cu consultarea lor și cine 
nu este de acord cu acest lucru. 
Rațiunea unui referendum este 
aceea de a consulta cetățeniMn 
cazul în care între executiv și 
legislativ au apărut piedici în re
alizarea actului de administrație. 
Eu sunt de acord ca în cazul în ' 

care proiectele pe care le sus- j 
țin nu sunt în interesul cetă
țenilor, să demisionez. Dacă | ' 
"grupul de consilieri" este con
vins că cetățenii sunt bine re- 
prezentați de ei, nu înțeleg de 
ce se tem să se consulte cu 
cei care i-au ales.

în final nu doresc decât 
numai bine în viitoarea activitate 
a “grupului de consilieri”.

I Asociațiile de proprietari și 
l cele de locatari se află - de altfel 
[întotdeauna au fost așa - între 
ciocan și nicovală, cum se zice. 
Ciocanul îl constituie - credem - 
societatea ce livrează apă rece, 
apă caldă și agentul termic ce se 
cheamă în prezent “Apaterm" - 
iar nicovala locatarii. Asociațiile 
trebuie să adune de la locatari 

I bani pentru serviciile oferite și să- 
i înmâneze “Apaterm” ceea ce - 

1 cum vom vedea în continuare - 
! nu este o treabă deloc ușoară.

Pensionarii vin cu pensia 
caldă

Dl. loan Coșariu, președintele 
asociației de proprietari nr.26 - ce 
cuprinde 330 de apartamente - și 
deține această funcție de 16 ani, 
ne spunea:

i - Nu stăm rău cu încasarea 
[datoriilor de la proprietarii 
[apartamentelor și de la chiriași, 
i Vreau să menționez că pensionarii 
sunt cei mai buni platnici, vin cu 
pensia caldă să plătească 
întreținerea.

- înseamnă că nu aveți 
restanțieri?

- Ba da, cu restanță de peste 
trei luni sunt 34 de familii.

în discuția noastră a intervenit 
și dna Maria Baluș, casiera 
asociației:

- Două sunt cazurile deosebite. 
Dna Adriana Igreț cu o datorie de 
aproape 5 milioane de lei și Vasile 
Vișan cu 10 milioane de lei. Dl 
Vișan a cumpărat apartamentul de 
la loan Căldăraș cu datorii mari și 
nu vrea să le achite. Ne judecăm cu 
cei rău platnici, dar procesele 
durează foarte mult.

- Cum procedați cu banii?
- Ce adunăm într-o zi, a doua zi 

îi depunem la casieria Apaterm.

Recuperarea nu are speranțe

Asociația nr. 141 are 147 
apartamente - cele mai multe 
proprietate privată, dar și locuite 
cu chirie. Dna Marioara Voica, 
administratorul acesteia, ne 
spunea:

- Avem datorii foarte mari 
către furnizorii 'de servicii, mi-e 

^Heamă șă vă ș£uncât^^

Pagină realizată de 
Traian BONDOR, 
Valentin NEAGU

Fotografii: Traian MÂNU

/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| Ceas radiopilotat
I După cum ziarul nostru a mai
■ anunțat, consiliul local a aprobat 
* instalarea unui ceas radiopilotat la 
| intersecția bdului luliu Maniu cu bd. 

| Decebal. Ceasul de tip D.C.F. are 
.trei fețe și este oferit de 
I S.C."Generala Asigurări" S.A. 
I București al cărei director general 
| este dl.Emil Bolduș, de loc din Țara
■ Hațegului. De altfel între Primăria 
'Devei și societatea amintită a 
| intervenit un contract în care se sti- 

| pulează că S.C. „Generala
■ Asigurări" S.A. va monta ceasul și 
' va asigura întreținerea acestuia. în

Noi dimensiuni ale „războiului" dintre 
asociațiile de locatari și datornici

- Fiindcă oamenii nu plătesc la 
timp. Așa este?

- Exact așa. Unii nu au de 
unde fiind șomeri, alții pur și simplu 
nu vor să plătească.

Interlocutoarea ne-a spus și 
numele celor cu mari restanțe la 
întreținere care nu-s deloc puțini, 
lată-i - în paranteză punem sumele 
ce le datorează, în milioane de lei: 
Marinei Mărginean (1), Aneta Chior 
(1,1), Cecilia Seutuț (2,1), Ionel 
Sucilă (6,9), Teodor Sînzian (3), 
Violeta Lăcătuș (9,7), Tuța Fal (4), 
Dorin Hăncilă (2,5), Romeo 
Chirildui (5), lolanda Cadar (8,5). 
recordul îl deține loan Horvat cu 
datorii de 18 milioane urmat de 
loan Duna cu 13 milioane.

- Sunt speranțe să fie 
recuperate aceste restanțe?, am 
întrebat-o pe dna Marioara Voica.

- Nu văd cum. Dnii Horvat și 
Duna au fost chemați de dl primar 
al municipiului și li s-a atras atenția 
că vor fi evacuați în caz că nu-și 
plătesc datoriile. Fără rezultat.

Campionii datornicilor găsesc 
scuze

La etajul 10 al blocului 61, 
scara 1, am purtat o discuție și 
cu loan Duna. Apartamentul în 
care locuiește cu familia nu 
este cumpărat. De la Asociația 
de locatari ni s-a spus că este 
unul dintre restanțierii cu cea 
mai mare sumă - 13.000.000 de 
lei.

- De ce s-au adunat atâția 
bani, die Duna?

- Pentru că nu am avut cu 
ce plăti. împreună cu nevasta 
lucrez la Spitalul județean. Știți 
desigur că salariile bugetarilor 
sunt mici. Amândoi câștigăm în 
jur de 1.000.000 de lei. Am 
patru copii cărora le trebuie 
multe.

- Da, dar băiatul, aici de 
față, ne-a spus că are 19 ani. 
Nu lucrează nicăieri?

- Ba da. A lucrat la niște 
patroni, dar la negru-. Nu a găsit 
deocamdată un loc de muncă 
stabil.

- Pentru ceilalți copii primiți 
alocație, nu?

- Cu 60.000 de lei pe lună 
ce faci?

- Totuși, este o sumă foarte 
mare cu care ați rămas dator. 
Alții sunt și mai strâmtorati, dar 
nu au asemenea datorii. Ce 
credeți de treaba asta?

schimbul acestor servicii s-a 
aprobat înscrierea pe cadranul 
ceasului a siglei și denumirii 
societății. Votând hotărârea 
respectivă cu un singur vot contra, 
consilierii municipali au propus ca 
la ore fixe ceasul să difuzeze 
acorduri din imnul țării “Deșteaptă- 
te române”, "Marșul lui lancu” sau 
din alte melodii. Propunerea lor 
pierită luată în considerare.

Falși producători 
agricoli

Deși unii nu vor să creadă 
fajiț.eșțe_că^Hnjiiața centrală^

Devei au început să apară 

vânzători de legume și fructe cu 
pielea tuciurie. Adică țiganii. Se 
știe că dreptul de a vinde în 
piețele agroalimentare îl au numai 
producătorii agricoli ce trebuie să 
aibă asupra lor certificate eli
berate de primăria localității unde 
domiciliază. Să aibă țiganii 
asemenea acte? Greu de crezut 
fiindcă lor nu le place munca 

pământului care nu este deloc 
ușoară, dimpotrivă. Sau, poate, 
le-au obținut pe căi ilicite.

- Ce să cred? Și eu am mai 
plătit. Nu de mult am scos de la 
CAR un milion de lei și i-am dat 
acolo. Așa o să fac și acum. 
Vreau să vă spun un lucru. Eu 
stau aici din 1980, dar căldură n- 
am avut niciodată. în schimb o 
plătesc după numărul de elemenți 
de la calorifer. Apoi, apa rece 
vine cu dopuri.

- Cum?
- Din când în când. Apoi, 

vedeți, stau la ultimul etaj. Când a 
fost vorba de hidroizolație, nimeni 
nu m-a ajutat cu nimic. Eu a 
trebuit să fac totul. Cu bani, nu? 
Cu ce m-a ajutat asociația de 
locatari? Cu nimic.

Cam așa s-a încheiat discuția 
noastră cu unul dintre cei mai 
mari datornici din cartier. De fapt, 
dl Duna a ocolit tot timpul 
răspunsul. Oricum, pe noi nu ne-a 
convins că este atât de nevoiaș 
încât să nu fie în stare să-și 
plătească pe o perioadă atât de 
lungă datoriile. Pentru că cele 13 
milioane de lei s-au adunat peste 
ani.

XXX
La același etaj al aceluiași 

bloc am bătut și la ușa lui loan 
Horvat. Și nu degeaba. De la 
Asociația de locatari ni s-a spus 
că el este "campionul” 
datornicilor.

A adunat dl Horvat o datorie 
de nu mai puțin de 18.000.000 de 
lei! Ce ziceți de treaba asta?

Degeaba am bătut însă la ușa 
dânsului. Ori nu a fost acasă, ori 
nu a vrut să ne deschidă. Oricum, 
de la Asociația de locatari nu am 
auzit vorbe prea frumoase la 
adresa lui.

Pe o singură scară - mal bine de 
82.000.000 de lei datorie

Această nedorită și tristă situație 
am găsit-o pe scara 1 a blocului 64. 
Scara aparține de Asociația de 
locatari nr.31 și cuprinde 65 de 
apartamente.

De pe un document al respectivei 
asociații am aflat că, în luna august, 
restanța totală a scării era de 
82.018.257 de lei. Numai penalitățile se 
ridicau la 39.147.257 de lei.

Am notat și câțiva datornici: Nicu 
Ghemanariu - 4.068.819 lei, Gloza 
Szakai - 2.630.000 de lei și Dumitru 
Diaconovid -3.100.000.

Norme de conviețuire
Consiliul local a emis recent. 

Hotărârea nr. 120/1998 cu*  
“Norme privind îmbunătățirea acti-1 
vităților de gospodărire,! 
curățenie, întreținere, păstrarea! 
liniștii și ordinii publice, comerț,*  
transport și conservarea mediului | 
în municipiul Deva”. în acest do-i 
cument sunt prevăzute în-J 
datoririle ce le au regiile! 

autonome, societățile comerciale | 
și cetățenii în domeniile mal susi 
numite și sancțiunile ce se aplică * 
pentru încălcarea acestora. Sunt| 

prevăzute amenzi între 200 0001 
lei și 6 milioane lei. ,

Cum lucrează consiliul local
■K

Despre modul cum co
laborează FJrimăria municipiului 
cu consilierii se discută în fel și 
chip, uneori părerile fiind contra
dictorii. Am participat la câteva 
ședințe ale consiliului așa că cele 
ce le vom scrie în continuare 
sunt constatări concrete, culese 
de la fața locului cum se zice.

Prima dintre acestea este că 
materialele ce se prezintă - 
proiectele de hotărâri - sunt 
foarte concise, clare și bine ar
gumentate. Acest fapt vine de 
acolo că dl loan Arabu, 
secretarul consiliului local, are 
multă experiență în administrația 
publică, este un bun cunoscător 
al legislației. Dacă ceva nu este 
înțeles de consilieri intervine cu 
^oportunitate și limpezește lucrurile. 

Dezbaterile asupra documentelor 
de pe ordinea de zi sunt foarte 
aprinse. Consilierii loan Stănilă, 
Gheorghe Nițescu, Dorin Costea 
și alții vin cu intervenții foarte la 
obiect și foarte multe din amen
damentele domniilor lor sunt 
incluse în proiectele de hotărâre. 
Cu argumente foarte pertinente și 
convingătoare vin de fiecare dată 
în intervențiile lor dnii consilieri 
dr.Florin Oprișa, Martin Borbely, 
Liviu Antal, dr. Magheru, dna Ana 
Armășescu și alții. Se discută 
civilizat, cu argumente pro și 
contra, uneori în contradictoriu. 
Uneori consilierii se apropie de 
ceartă, dar nu se ajunge niciodată 
acolo.

De menționat că în nici o in
tervenție nu se face politică de 
partid și auzindu-i vorbind pe 
consilieri nici nu-ți dai seama 
căror formațiuni politice aparțin 
unii sau alții. Singura politică a 
consilierilor este cea a intereselor 
municipiului și ale cetățenilor 
acestuia.

Trăgând linie și adunând, 
cum se zice, se poate afirma că 
parlamentul Devei - Consiliul local 
adică - conlucrează bine cu 
Primăria - ce se constituie drept 
guvern al reședinței de județ. Un 
fapt ce ar trebui sugerat să stea 
și el în atenția consilierilor: să 
contribuie efectiv și la 
materializarea a ceea ce 
hotărăsc.

învățătură def
minte

în cadrul unei acțiuni 
organizate de lucrătorii Biroului de 
ordine publică au fost depistați în 
Deva Claudiu Ionel Rostaș, Aurel 
Petaca și Neculai Ciobotaru, 
practicând cunoscutul și 
păgubosul joc - pentru clienți - 
alba-neagra. Cei trei au fost 
predați Judecătoriei Deva care le- 
a aplicat următoarele sancțiuni: 
C.l.Rostaș - o lună închisoare con
travențională, A.Petaca - amendă 
500.000 lei, iar N.Ciobotaru - 
70.000 lei amendă. Așa ca să se 
învețe minte.

Ce mai fură 
oamenii

De toate, pe ce pot pune 
mâna. Macidon Țermure și Saia 
Stoica, de pildă, au sustras de la 
Exploatarea minieră Muncelu Mic 
doi vagoneți de mină, în valoare 
de 366.000 de lei.

Cei doi sunt cercetați pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt 
calificat, iar vagoneții au ajuns din 
nou la locul lor.

500 000 de iei 
pentru violență 
în urma unei acțiuni organizate 

de Biroul Ordine Publică pentru 

combaterea actelor de violență a 
fost depistat și sancționat cu 
500 000 de lei amendă Victor 
Harna, 23 de ani, din Deva.

De unde o scoate banii, 
deoarece nu are nici o ocupație?

Comerț ilicitr
loan Bolog, 42 de ani, din Deva 

și Anghel Zoltan, 37 de ani, din 
Unirea, județul Alba, au fost re
cent depistați de polițiști în Piața 
agroalimentară desfășurând 
comerț în afara legii. Ilicit de fapt. 
Au fost amendați cu câte 100.000 
de lei.
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DECESE

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

comercial, cabinet, Deva. Telefon 
227250. (5431)

Soția Elena, fiica Emilia 
anunță cu nemărginită durere 
încetarea fulgerătoare din 
viață a dragului lor soț și tată

Suntem alaturi de familia 
îndoliată la marea durere 
cauzată de trecerea în eter
nitate a bunului nostru văr

ALEX RĂDIC

MOTOC VIOREL

la vârsta de doar 18 ani. Nu te 
vom uita niciodată. Familia 
Faur. (3088)

• Vând casă și pământ în 
satul Podele. Tel. 655391, 
familia Rovinar. (3031)

• Vând convenabil casă 
mare, dependințe, grădină, 
pământ, favorabile creșterii 
animalelor, în satul Crișan 
(8 km de Brad). Deva 
221903 (3051)

• Vând garsonieră ultra
centrală, zona Pieței. Tel. 
220653, 233283. (3066)

• Vând apartament 3 ca
mere, Minerului bl. 40, sc.C, 
et. 3, ap.36. (3061)

• Vând urgent casă în 
Simeria. Telefon 092/ 
570203. (5426)

• Vând apartament două 
camere, parter, zona Astoria, 
55 milioane negociabil. 
Telefon 225550. (5433)

• Vând tractor U 650 și 
utilaje agricole. 625941, 
după 16. (3026)

• Vând talon Opel Ascona 
B, fabricație 1977. Telefon 
215876. (3043)

• Vând tractoare U650 cu 
utilajele aferente, autocamio- 
netă ARO, combină Class, 
precum și 30 de oi. Batiz ,105, 
tel. 730635. (1942)

• Vând VW 1600, boxer o 
tonă, mașină sifon, mașină 
înghețată. Tel. 651644 (5059)

• Vând remorcă auto, 3,5 
tone, cu certificat de înma
triculare și plug cu 4 brazde. 
Baru, tel. 160 A. (5828)

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

• Vând triciclu electric 
pentru handicapați, fabri
cație 1989. Te 668141, 
după ora 20 (3032)

• Vând bicicletă Mountain 
Bike, stare foarte bună, 
negociabil. Telefon 224807. 
(3062)

• Vând urgent televizor 
color, marca Saba, 500.000 
lei. Telefon 260416. (3059)

• Vând unelte agricole, 
import Germania. Telefon 
054/672162. (3058)

• Vând sobă Vesta încăl
zire. Relații la telefon 
261438. (3057)

• Vând copiator color la
ser CLC 1 Canon, bicicletă 
Germania. Telefon 233609. 
(3067)

• Societate comercială 
vinde moară de grâu și 
porumb în perfectă stare de 
funcționare. Relații la tele
fon 222165. (3053)

• Vând cazan de țuică, 
nou, 1601, negociabil, Orăș- 
tie, Gh. Lazăr, nr.3, tel. 
241650, după ora 20. (5746)

• 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)

în vârstă de 60 ani. Sicriul cu 
corpul neînsuflețit este de
pus la casa părintească în 
satul Bârsău. înmormân
tarea azi, 6 octombrie 1998, 
ora 14, la Cimitirul Ortodox 
Bârsău. Nu te vom uita nici- 
odată. (3084)

♦ Suntem alături de familia 
îndoliată la marea- durere 
cauzată de trecerea în eter
nitate a bunului văr

ALEX RĂDIC

Personalul didactic, admi- 
nistrativ și elevii Licelului 
Teoretic din Ghelar regretă 
dispariția fulgerătoare a bunu
lui lor coleg și director,

prof. TOMAIANCU CONSTANTIN 
om de aleasă ținută intelectuală 
și morală, care a condus timp 
îndelungat, cu deosebită compe
tență, omenie și sacrificiu de 
sine, destinele Liceului din 
Ghelar. In aceste momente 
suntem alături de familia greu 
încercată. (3071)

Promoția 1965 a Liceului 
"Decebal" deplânge trecerea 
prematură în neființă a colegului

prof. IANCUTOMA
din Ghelar și transmite sincere 
condoleanțe familiei îndoliate. 
(3074) 

DIVERSE

• Oportunitate pe 1998 în D.S. 
Max Canada! Formare gratuită 
în: marketing direct, organizare, 
management. Profit asigurat atât 
în formare cât și după. Fără limită 
de vârstă. Experiența în domeniu 
nu este necesară. Sunați acum. 
Telefon 054/627527. (5423)

• Cooperativa Constructorul 
Deva anunță licitație mijloc fix 
autobasculantă 10 tone. Faza I. 
Pentru O.C.M. în data de 21 
octombrie 1998. Faza II. Per
soane fizice și juridice, 29 oc
tombrie 1998. Relații telefon 
217629, orele 9-12, (3052)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• Construiesc și montez, la 
comandă, cabane din lemn. 
Informații la tel. 058/777001.

• Cooperartiva Igiena Hune
doara, cu sediul în str. N.Bălcescu, 
nr.1, tel. 717655 anunță începerea 
demersurilor pentru obținerea 
acordului de mediu pentru cele 17 
unități de frizerie, coafură, mani- 
chiură-pedichiură, cosmetică. 
Eventualele sesizări se depun la 
sediul APM Deva, str. A.VIaicu, nr. 
25, în termen de 15 zile de la 
apariția anunțului. (5566)

ÎNCHIRIERI

• Ofer pentru închiriere 
spațiu comercial, situat pe 
DN 7 (Sîntuhalm- lângă 
benzinărie), 135 mp, birouri, 
spațiu producție sau depo
zitare, acces TIR, facilități, 
sau eventual caut asociat. 
Tel. 223642(3039)

• Colectivul S.C. Hortina 
S.A.Deva, profund mișcat de 
fulgerătoarea trecere în ne
ființă a celui care.a.fost un 
desăvârșit coleg

la vârsta de doar 18 ani. Nu te 
vom uita niciodată! Mariana și 
Dorel Mureșan. (3079)

• Cu nemărginită durere 
anunțăm dispariția subită la 
doar 51 ani a dragului nostru

TOMAIANCU CONSTANTIN
MOTOC VIOREL

transmite sincere condo
leanțe întregii familii, fiind 
totodată alături de ea. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. (3084)

• Familia cu adâncă durere 
anunță încetarea din viață, 
după o lungă și grea suferință, 
a fiului lor

RĂDIC MIHAI ALEXANDRU
Corpul neînsuflețit este 

depus la Casa Mortuară. înhu
marea va avea loc în data de 7 
octombrie 1998, la Cimitirul 
Ortodox Eminescu, la ora 
13.30. (3088)

suflet ales, soț și tată iubitor, 
profesor director al Liceului 
Teoretic Ghelar, adorat și res
pectat de familie și comunitate, 
lasă un gol imens în inimile 
noastre. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. Dora soție, 
Emi, Toni și Horațiu fii. înmor
mântarea azi, 6 octombrie 
1998, ora 14, în Ghelar. (3068)

• Dinu, frate, Paula, cumnată, 
și Cristian, nepot, cu familia își 
iau rămas bun cu profundă 
durere de la cel care a fost

prof. TOMAIANCU CONSTANTIN

* IN ORICE OCAZIE, 
PUBLICITATE PRIN 

ijgnyANTUL LIBER"

• O moarte fulgerătoare l-a 
secerat în floarea tinereții 
dintre cei dragi pe

GABIPOPA
din Hunedoara, lăsându-i 
fetița orfană și pe părinții săi, 
Onorica și loan, îndurerați. 
Transmitem sincere condo
leanțe întregii familii îndoliate. 
Nașa din Deva cu fiicele.

Publirom Group SRL

• Suntem alături de colega 
noastră Sanda Rădic la grea
ua durere în care se află la 
trecerea în neființă a fiului 
său

unicul frate, cumnat și unchi 
deosebit. Odihnească-se în 
pace! (3070)

• Deplângem cu sinceritate 
dispariția dureroasă a finului 
nostru

IANCUTOMA
MIHAI ALEXANDRU RĂDIC
Sincere condoleanțe. Co

lectivul S.C. Apaterm S.A. 
Deva. (3072) 

om cu nemărginit bun simț, res
pect și considerație. Sincere con
doleanțe din partea nașilor fa
milia Furdui Viorel și copiii. (3069)

Angajează
- sales representative
- marketing representative
- comercial representative
- area sales manager

Condiții:>
- vârstă maximă 30 de ani
- prezență agreabilă
- abilități comunicaționale

Se oferă:
- salarizare fixă + comison, posibilități de 

promovare

Trimiteți un Curriculum Vitae la■

fax: 057-211011 și așteptați să fiți contactați.

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

Soluții Complete Pentru Biroul Dumneavoutri

CONribKI• —3

Sună bine. Pentru tine.

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

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM (XAJT1WTCH«CAT COMSC» QBM

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,

—-------------------------------- -- --------------------- ■ --------------------------------------------------------------------------- ---------------------

In perioada 23 septembrie - 23 octombrie 1998: 
Terminale originale ERICSSON MODEL GA 628 cu 

prețul începând de la 119 USD
Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS FAȚĂ 

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE

Toate acestea le puteți găsi numai Ia firma
SILOG ELECTRONICS, prin magazinele: 

■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, bl. S, parter, 
tel/fax: 054233061.

■DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, B-dul Dacia, nr. 
6B, bl. 5, parter, tel./fax: 054721925.

■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. Eroilor, bl. A, 
parter, tel./ fax: 054247955.

MARI REDUCERI DE PRETURII I c" /
30%
mai ieftinNou an școlar, noi preturii

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

Stocuri limitate!

IZVORUL 
MINUNILOR
0,51 - 1.200 lei 
1,51-2.100 lei

- 2.700 lei

0,5 1 - 1.900 lei
1,5 1 - 3.800 lei
2 1 - 5.000 lei

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

9
Depozitele noastre oferă aceste produse la noile prețuri 
și persoanelor fizice, pentru orice ocazii si sărbători.

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

DEVA - str. Apuseni, nr. 2, tel. 23T.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
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Consiliul local al 
comunei Mărginești

Tel. 054/242748
Organizează licitație
1. OBIECTIVUL LICITAȚIEI
■ Execuția lucrării "Alimentare cu apă a 

comunei Măr tine ști".
2. NATURA LUCRĂRII SIMILARE: Gr. 7.1.
3. DESCHIDEREA LICITAȚIEI:

19.10.1998, ora IO.
4. DOCUMENTELE LICITAȚIEI:
■ Instrucțiuni pentru ofertanți
■ Volumul prezentării
- Caiet sarcini
- Liste, cantități lucrări
5. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI:
■ Timp de 3 zile după cumpărarea 

documen ta ției
6. Condiții de participare:
■ cifra medie de afaceri pe ultimii trei 

ani, actualizată, 3.400 miliarde lei
- Valoarea lucrării similare terminată, 

actualizată -1.500 miliarde lei
■ Capacitatea financiară la 30.06.1998, 

minimum 600 milioane lei.

Grunul■

Școlar CEB 
Călan

anunță 
t 

scoaterea la 
licitație a Iu- f -- - -

crărilor de in
troducere a 
gazului metan 
în școala ge
nerală.

Licitația
r 

avea loc 
data de
octombrie a.c., 
ora 10. Relații

f 

la CEB Călan, 
tel. 731610, 
731002.

va
in
12

■

Persoană juridică achizitoare:
Primăria comunei Sarmizegetusa,

tel» 054/ 762210
• Obiectul licitației; înființarea distribuției comunei 

Sarmizegetusa, județul Hunedoara.
• Piatura lucrărilor similare:
Conducte pentru transport și distribuție gaze naturale.
• Persoana juridică achizitoare:
Consiliul local Sarmizegetusa
• Surse de finanțare: bugetul local și alte fonduri legal constituite.
• Organizatorul licitației: Consiliul local Sarmizegetusa
9 Termenul limită de depunere a ofertelor; 21.10.1998. ora 10, la 

sediul organizatorului.
• Deschiderea licitației publice: 21.10.1998, ora 12, la sediul 

organizatorului.
• Documentele licitației se pot cumpăra de la Consiliul local 

Sarmizegetusa, costul 500.000 lei/exemplar.
• Vizitarea amplasamentului: pe cheltuiala ofertantului.
• Condiții de participare: agenții economici, conform ordinului 

Ministerului Finanțelor lNr. 784-34 N 1998, la care:
a) Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani actualizată, minimum 4.500 mii 

lei.
b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată, minimum 

2700 mii lei.
c) capacitatea financiară (ultimul an sau semestru încheiat) 

minimum 750 mii lei.

PROIECTARE-CONSTRUCȚII-AMENAJĂR1 INTERIOARE-IMPORT
& COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
ASAR CONSTRUCT SRL DEVA

TRAGEREA 
LOTO 

SPECIAL 
6/49

din 04.10.1998

40-45-24-33-13-9

Achiziționează en gros europaleți standard (1200 x 800 mm) folosiți. 
Relații la tel/fax 054 - 214950 sau tel. 094 - 611423

♦

Soluții germane pentru 
amenajări interioare 
adezivi pentru gresie, faianță, tapet, 
covoare PVC și textile 
spumă poliuretanică 
gleturi, chituri și silicon pentru etanșarea rosturilor 
acrilat pentru reparații 
șape autonivelante

Distribuitor autorizat:
Deva, Bd. Decebal, bl. P, tel./fax.: 054-211053

♦
♦
♦
♦

SIMAKO

X.

TRAGEREA 
NOROC 

din 04.10.1998

4-9-6-4-7-1 -8

Uvi'

3
O

DE COMERȚ EXTERIOR SABANCA ROI
H BANCOREX ggggj BANCA ROMANĂ DE COMERȚ EXTERIOR SA

Banca Română de Comerț Exterior S«A«>

Sucursala Alba lulia
Calea Moților nr.5

Tribunalul Hunedoara vinde ia licitație publică in 
data de O9.1O.199S, ora 12, ia Casa de cultură 
Petroșani, următoarele bunuri:

- televizoare color, video, caicuiator-aparatură 
profesională radio-TV, precum și case marcat, fax, 
mese biliard.

Informații suplimentare se pot obține ia sediul 
Bancorex Alba, telefon 058/811433 și ia Tribunalul 
Hunedoara, telefon: O54/2H574. Adjudecarea la 
licitație se face cu clauza “Văzut și plăcut”.

ra (film wntrdk
!

a trăit
a murit

Proiecțiile vor avea loc în orașul Hațeg în zilele de: 
8,9,10 și 11 octombrie 1998, orele 18-20, 

în următoarele locuri:
Cinema Dacia, str. T. Vladimirescu
Biserica Creștină Penticostală Betel, str. Progresului, nr.26
Biserica Creștină Baptista nr.l, str. Suseni, nr.35
Biserica Creștina Baptistă nr.2, str. Timișoara, nr.26

a înviat

Ai 6 rate!

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de 
Alianța Evanghelică din România

Acum ajungi mai ușor...

DEALER AUTORIZAT CONNEX OEM DEAll" AUTORIZAT COHHEX GEM DEALER AUTORIZAT CONNE1 GEM

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

I

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.

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

8
<

DEVA
Bd. Decebal.bl. R, 
parter
tel. 054-211 216
* nu include T.V.A

BRAD ORĂSTIE
Str. Tudor B-dul Eroilor,
Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter 
tel. 054-770013 tel. 054-247 540
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CCONNEX
Sună bihe. Pentru tine.

J
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Rodul colaborării 
româno-garmane

(Urmare din pag. 1)

subfilialei hațegane, Vasile Sicoe, 
președinte, Elisabeta Ciorobea, 
director, și Aurel Aitoneanu, 
vicepreședinte, ai Filialei de Cruce 
Roșie a județului, cât și de oaspeții 
germani. Alături de„hațeganii de 
onoare" au mai vorbit Bernhard 
Kuhn, care este pentru un an în 
județul nostru și nu a avut nevoie 
de translator, Peter Hofmeister, 
președinte, și Petra Hauser, direc
tor, ai filialei germane de Cruce 
Roșie. Vorbitorii au arătat aportul 
primăriei, eforturile comitetului 
subfilialei în frunte cu președinta 
sa Steluța Rădoni, contribuția 
sponsorilor, susținătorilor și 
constructorilor p'entru ca sediul 
să se prezinte în haină nouă la 
inaugurare. S-au înmânat în cadrul 
festivității diplome, insigne, daruri 
simbolice sau mai consistente (o 
ambulanță), au fost transmise 
felicitările și urările de rigoare.

După ce echipajul ,,Sanitari 
pricepuți” a făcut o demonstrație 
de acordarea primului ajutor într- 
un presupus accident de 
circulație cu două victime, a avut 
loc slujba de sfințire și 
binecuvântare a sediului. S-a tăiat 
panglica inaugurală și după preoții 
care au sfințit interiorul au fost 
invitați să vadă sediul toți

“Altă sămânță n-aș 
mai cultiva”

(Urmare din pag. 1)

Dna ing. Angela Szekely, 
care s-a ocupat îndeaproape 
de cultură, spunea că: “Altă 
sămânță în afară de Pioneer 
n-aș mai cultiva, ținând 
seama de rezultatele 
obținute în anii de când 
utilizez acești hibrizi”. Ca 
elemente de tehnologie, 
dna ing. a arătat că a făcut 
semănatul la sfârșitul lunii 
aprilie, a erbicidat și a 
fertilizat terenul cu 250 kg 
complexe, administrarea 
făcându-se pe rând, iar ca 
lucrări de întreținere a aplicat 
două prașile mecanice. 
Recoltarea se face meca

P.U.N.n. a demarat procedura constituțională de 
suspendare a Președintelui țării

La recenta conferință de 
presă a Filialei județene a 
Partidului Unității Naționale 
Române - la care au participat dl 
Petru Șteolea, deputat de 
Hunedoara, președintele filialei, dl 
Emil Rotea, vicepreședinte, și dl 
loan Deleanu, secretar executiv 
- s-a vorbit despre activitatea 
din ultima perioadă a formațiunii 
politice respective, despre 
reuniunea de la Târgu Mureș a 
Biroului Permanent, Consiliului 
Parlamentar și conducerilor 
filialelor județene ale P.U.N.R. din 
Transilvania ce a avut loc în 26 
septembrie a.c. De asemenea II s- 
au înmânat ziariștilor prezenți 
documentele intitulate: „Mesajul 
politic Național al P.U.N.R. adresat 
țării", „Apelul Național al P.U.N.R. 
pentru apărarea unității și 
integrității teritoriale a României" 
și o declarație referitoare la 
înființarea unei universități de 

participanții la festivitate. Sediul 
cuprinde un laborator, birou, 
depozit, sală dâ ședințe-cursuri, 
punct farmaceutic, spațiu pentru 
un cabinet medical, trei camere 
de oaspețr și grupuri sociale. 
Aparatura și mobilierul din dotare 
provin din donațiile nemțești 
făcute de-a lungul anilor. 
Momfentul inaugural s-a încheiat, 
așa cum stă bine ospitalităților 
locale apreciate de dl Fred 
Thelen, cu o gustare pentru 
invitați.

Printr-o frumoasă coincidență, 
sediul hațegan s-a inaugurat în 
ziua când germanii își 
sărbătoresc unificarea iar cel de 
la Deva de ziua.Crucii Roșii 
Române. Aceste duble sărbători 
nu pot decât să dea o mai mare 
încărcătură afectivă relațiilor de 
colaborare dintre cele două 
organizații de Cruce Roșie. Păcat 
doar că, așa cum oaspeții noștri 
subliniau, birocrația tinde să ia 
amploare, schimbările de ultimă 
oră în legislația noastră i-a obligat 
să stea 9 ore la graniță, deși au 
venit în țară cu ajutoare 
umanitare. Dar, în ciuda acestor 
aspecte neplăcute, nemții și-au 
declarat intenția de a continua 
sprijinul iar gazdele, fericite de 
ceea ce au realizat, lasă uitării 
eforturile și greutățile întâmpinate.

nizat. In ceea ce privește 
densitatea, la recoltare 
sunt 50-57 mii plante la ha.

în altă ordine de idei 
este de notat că hibrizii 
mai “bătrâni”, cum e cazul 
la Stira, sunt scoși la 
“pensie”, fiind înlocuiți cu 
cei tineri ce se afirmă, ca 
Arnoja, Daniela, Evelina și 
alții, care se verifică în 
cultură în mai multe zone. 
Vom reveni și cu alte 
elemente privind distri
buirea semințelor din 
acești hibrizi, cât și cultura 
acestor fțibrizi pentru 
siloz.

stat cu predare în limba maghiară 
însoțită de copia scrisorii 
adresată dlui Radu Vasile, 
premierul României, pe această 
temă.

Amfitrionii manifestării au 
prezentat pe larg aceste docu
mente precum și argumentele ce 
stau la baza 
lor, poziția 
P.U.N.R. și a 
filialei jude
țene față de 
starea economiei românești, 
disponibilizările actuale, creșterea 
alarmantă a prețurilor, degra
darea capacității și înzestrării 
armatei, acțiunile U.D.M.R. 
îndreptate în direcția autonomiei 
teritoriale pe baze etnice, 
înființarea Țării secuilor ș.a. 
Asupra acestor aspecte vom 
reveni în numerele viitoare ale 
ziarului nostru.

Reprezentantul ziarului 
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* Joi, 1 octombrie, mai multe formațiuni 
politice de stânga sau centru-stânga 
hunedorene alături de asociații, de 
societăți civile având în centru “Vatra 
Românească", au invitat presa la o 
conferință. Scopul conferinței de presă: 
de a trage pentru societatea românească 
încă un semnal de alarmă cu privire la 
atacurile iredentei maghiare la statul 
național unitar.

Luările de cuvânt ale prof. Gligor 
Hașa - Vatra Românească, Ovidiu 
Popescu - PDSR, ec. Gheorghe Dreghici 
- Partidul Național Român, juriștilor 
Gheorghe Popescu - PSM și loan 
Deheleanu - PUNR au căutat să 
dezvăluie presei cum politica pașilor 
mărunți practicată de ani de zile de 
UDMR înseamnă de fapt atentate mai 
mult sau mai puțin reușite la ideea de 
stat național unitar român în favoarea 
federalizării acestuia, cum reușitele s-au 
bucurat de sprijinul actualei coaliții la 
guvernare, în special al dreptei 
românești, cum universitatea de stat 
maghiară ar deveni un veritabil “cal 
troian" în statul național unitar și multe 
altele.

Să fie temerile stângii și ale Vetrei 
Românești doar o perdea de fum așa 
cum se încearcă a acredita ideea cu 
scopul de a lovi în alianța la guvernare și 
a provoca alegeri anticipate? Totuși, tot 
un proverb românesc avertizează “paza 
bună trece primejdia rea".

Presa a mai luat cu acest prilej 
cunoștință despre faptul că asemenea 
conferințe s-au organizat și se vor 
organiza în mai multe județe transilvane 
și fiecare întrunire a adresat scrisori - 
apel președintelui României, Senatului și 
Camerei Deputaților, primului ministru al 
Guvernului României.

Nu am dori să fim acuzați de păcatul

S.C/'ICSH" S.A.
HUNEDOARA

str. Constantin Bursan, nr.8, 
cod: 2750, Hunedoara 
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în ziua de 8 octombrie 1998, ora 11
LICITAȚIE PUBLICĂ
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pentru
> Mijloace fixe amortizate
* Mijloace fixe neamortizate.o

Taxa de participare la licitație este de [ 
50.000 lei (nerambursabilă) și se virează j 

|în contul de virament nr. | 
\25.110.290.2900.65.000007 la BANCOREX | 
iDeva, prin CEC sau numerar la casieria I 
I societăți/, până la ora deschiderii licitației. J

Taxa de garanție este de 10% d/nj 
țvaloarea opțiunilor.
| Informații suplimentare se pot oferi la | 
l sediul societății sau la telefoanele 054/1 
j 712635, 054/714495 (interior 128).
I Licitația se repetă’săptămânal, înj 
țfiecare zi de joi, până la epuizarea | 
Istocurilor. |

————————————————j

PRELUAM 
ORDINE RENEL- 

VARIANTE 
RELAȚII LA

TELEFOANELE:
092 - 260874 
094 - 581260 
094 - 581261

nostru a pus câteva întrebări 
celor trei lideri ai filialei pe care 
nu le formulăm, dar redăm 
răspunsurile ce le-am primit:.*  
P.U.N.R. a demarat procedura 
legală de suspendarea din 
funcție a Președintelui României 
pentru situația gravă în care se 

află țara, 
încălcarea 
prevederilor 
constituționale, 
eșecul politicii

externe, încurajarea acțiunilor 
extremiste și iredentiste ș.a.; • 
deocamdată acestei inițiative i s- 
a raliat Partidul Democrației 
Sociale din România, cât și 
Partidul România Mare. Se 
așteaptă alierea și a Partidului 
Democrat sau a unei aripi a 
acestuia nemulțumită de evoluția 
vieții economico-sociale din țară; 
* șanse de reușită a demersului 
P.U.N.R. există, se poate atrage
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în acest sens o treime din votul 
parlamentarilor; • articolul „M- 
am săturat de România” semnat 
de Sabin Gherman din Cluj- 
Napoca se leagă, în concepția 
P.U.N.R., de acțiunile U.D.M.R. 
de dezmembrare și federalizare 
a României și este de 
neconceput, ba chiar demnă de 
condamnat tăcerea și lipsa de 
atitudine a partidelor aflate la 
guvernare și a Președinției față’ 
de aceastălmanifestare.

în finalul conferinței de 
presă s-a exprimat aprobarea 
de către Filiala județeană a 
P.U.N.R. a atitudinii consilierilor 
din municipiul de reședință a 
județului față de construirea în 
Deva a stației de distribuire a 
combustibililor firmei Shell. 
Adică de fespingere a unui 
asemenea proiect.

•
Traian BONDOR

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.

/* /yy/g/wr/g/yr w in)
2 4 oct. 1669 - a murit

celebrul pictor și gravor olandez 
Harmensz van Rijn Rembrandt în. 
1606). Din opera sa vastă (circa 
700 de picturi, 300 de gravuri, 
1600 de desene) fac parte câteva 
lucrări celebre: “Garda de 
noapte”, “Danae", “Logodnica 
evreică", “întoarcerea fiului 
risipitor”, "Podul Six", “Haman 
implorând iertare Esterei”, “Episod 
din lupta lui Saul cu David" 
(ultimele două aflându-se expuse 
la Muzeul de Artă din București) 
precum și numeroase auto
portrete.

S 4 oct. 1873 - s-a născut 
Gheorahe Țițeica. matematician 
român de renume mondial, unul 
dintre fondatorii geometrjei 
diferențiale. S-a ocupat cu 
studiul rețelelor și con
gruențelor, introducând noi 
clase de suprafețe curbe și 
rețele care îi poartă numele. A 
fost ales membru al Academiei 
Române, doctor honoris causa 
al Universității din Varșovia și a 
ținut cursuri la Sorbona, Roma 
și Bruxelles (m. 1939).

2 4 oct. 1957 - a fost
lansat în Cosmos primul satelit 
artificial al Pământului, celebrul 
“Sputnik", ce cântărea 83,6 kg.

V

Conferință de presă
Stânga românească alarmată și 
revoltată de atacurile iredentei 

maghiare la statul național unitar

S 5 oct. 1902 - s-a 
născut scriitorul Zaharia Stancu. 
autor al unor cunoscute romane: 
"Desculț”, "Șatra", "Ce mult te
am iubit", "Jocul cu moartea", dar 
și al unei interesante "Antologii 
a poeților tineri" din perioada 
interbelică. în anul 1971 a fost 
distins cu Premiul Herder și a fost 
ales de 4 ori președinte al Uniunii 
Scriitorilor (m. 1974).

g 9 oct. 1828 - s-a 
născut istoricul și filologul 
Alexandru PaDiu-llariarf. partici
pant la Revoluția română din 
1848. A înființat și condus, la 
București, Societatea "Transil
vania", a editat primul volum al 
operelor lui Dimitrie Cantemir și a 
colaborat la "Dicționarul" 
Societății Academice Române, 
coordonat de August Treboniu 
Laurian (m. 1878).

£ 10 oct. 1813 - s-a
născut, în apropiere de Parma, 
ilustrul compozitor italian Giuseppe 
Verdi. A debutat, la 26 de ani, la 
Scala din Milano cu opera 
"Oberto”, căreia i-au urmat 
"Nabucco", “Rigoletto", “Aida", 
"Falstaff", "Trubadurul", "Don 
Carlos”, “Traviata", “Othello" ș.a., 
opere prezentate pe celebre 
scene din întreaga lume (m. 1901).—. —..............— . —

desprinderii din context, dar din 
scrisoarea - apel hunedoreană un 
paragraf ne-a reținut în mod deosebit 
atenția: "De ce, dacă vă mai 
considerați ai țării, nu aveți tăria 
morală și responsabilitatea patriotică 
de a guverna... fără UDMR, în 
interesul națiunii române și al tuturor 
minorităților etnice...?" întrebarea 
noastră a fost legată de această 
retorică. “Aveți pentru alianța la 
putere soluții eficiente de a asigura 
majoritatea în Parlament, pentru a se 
putea elabora în continuare legi prin 
care să fie guvernată țara?”

O altă întrebare a fost: “Care este 
poziția dv față de încercările românești 
de federalizare a României de genul 
manifestului de la Cluj "M-am săturat 
de România”, față de crearea 
Partidului Moldovenilor?”

Răspunsul prof. Ovidiu Popescu 
la prima întrebare a fost: "Soluția sunt 
alegerile anticipate". La aceeași 
întrebare prof. Gliaor Hasa răspundea: 
“Mai este o soluție. Să fie mai bine 
sprijinită puterea în elaborarea unor legi 
organice. Este vorba de un sprijin 
tacit al partidelor din opoziție, acordat 
unui guvern minoritar." La cea de-a 
doua întrebare, aceeași, ne-au 
răspuns: Ovidiu Popescu: "Poziția 
noastră este împotriva unor astfel de 
manifestări." Gliaor Hasa: “Poziția 
Vetrei Românești, al cărei 
vicepreședinte pe țară sunt, este 
următoarea: ceea ce a făcut 
Gherman de la Cluj - plătit sau nu de 
alții - prin difuzarea manifestului “M-am 
săturat"de România" - trebuie să 
provoace acțiunea imediată a 
organelor de cercetare penală. Nici în 
glumă nu se poate afirma așa ceva."
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