
Transportul în comun
Concurența apărută în ultima 

perioadă de timp în domeniul 
transpoilului în comun ar fi trebuit 
să ducă la îmbunătățirea acestui 
serviciu. Dar, în majoritatea 
cazurilor, condițiile de transport în 
loc să se îmbunătățească au 
devenit improprii. Autobuzele 
vechi ale marilor firme suferă de 
"lipsă de viteză", iar rapidele 
microbuze maxi-taxi sunt deseori 
aglomerate, fiind umplute la refuz 
de șoferii avizi de câștig. în acest 
timp prețurile biletelor continuă să 
fie mari și să-i nemulțumească pe 
oameni. Pentru a surprinde “bolile" 
de care suferă transportul în 
comun, am călătorit recent pe mai 

multe trasee de autobuz în județ. 
Am urmărit în principal respectarea 
Oielur de plecare, dacă șoferii 
opresc în toate stațiile, dacă 
eliberează bilete sau nu și dacă 
oamenii sunt mulțumiți ori nu de 
calitatea serviciului de transport. 
Ce am constatat în acest raid- 
anchetă puteți afla din rândurile 
următoare.

Prețuri ilogice
Mai mulți cititori ai ziarului nostru 

și-au exprimat nemulțumirea în 
legătură cu prețurile la bilete 
practicate de firmele de transport, 
în primul rând, din cauza sărăciei 
care afectează aproape întreaga 
populație, prețurile biletelor sunt

suferă de prețuri Ilogice și evaziune fiscală
considerate de majoritatea 
călătorilor drept foarte "piperate". 
N. Marcu, pensionar din Dealu 
Mare, ne spunea: "Banii din pensie 

ANCHETA SĂPTĂMÂNII
-

abia îmi ajung de pâine și 
medicamente. De două ori pe 
săptămână merg la piață, fie la 
Deva, fie la Brad, cu lapte. Dar 
biletul dus-întors până la oraș 
costă cam un sfert din cât câștig 
eu pe produsele vândute". Dincolo 
de faptul că sunt piperate prețurile 
biletelor li se par oamenilor și 

ilogice, loan Păcurariu din Brad ne 
întreba: "E normal ca un bilet Brad- 
Luncoiu de Jos, pe distanța de 6 
km, să coste 2500 de lei, iar unul

Brad-Ueva (36 km) să coste 5000 
lei?” Solicitată să ne lămurească, 
dacă nu logica, măcar legalitatea 
acestor prețuri, dna Roxana 
Gîrbea, director la Administrația 
Financiară Brad, ne-a spus: 
"Dincolo de logică, prețurile sunt 
libere și le stabilește fiecare cum 
vrea, în funcție de calitate, 

concurență ori dorința de câștig. 
Administrația Financiară verifică 
actele, modul de livrare ,i 
impozitelor, dar nu poate impune 
fixarea prețurilor".

“Am căzut în capcană”
Pe ruta Panc-Roșcani-Deva 

circulă zilnic cinci autobuze. Orarul 
curselor este următorul: la oria 5,15 
din Roșcani pleacă primul autobuz 
înspre Deva; celelalte au plecarea 
din satul Pane la orele 5,30, 8,30, 
13,30 și 17,00. Costul unui bilet pe 
distanța de 44 km (Panc-Deva) 
este de 10.900 lei.

într-una din zile am călătorit pe 
această rută, mai exact am urcat 
din stația Ilia în autobuzul ce se 

îndrepta spre Dev... Prețul 
biletului de călătorie pe uis. snța 
?miiYi»ă :ic ,500 lei. l-am 
oiem șof_. hui exact suma 
respectivă, însă dumnealui a 
oprit doar o bancnotă de 5000 
de lei, dându-ne în schimb un 
bilet a cărui valoare era de 4500 
de lei. Curat ghinion! Căci cu cei 
care urcaseră înaintea noastră 
a procedat absolut corect, 
tăindu-le bilete la valoarea reală 
și încasând banii așa cum se

Cristina CÎNDA, 
Ciprian MARiNUȚ

(Continuare în pag. 8)

VREMEÂ
Cerul va fi variabil Iar 

vântul va sufla slab la 
moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între -2 
și 8 grade, izolat mai scăzute 
în depresiunile intramon- 
tane, favorizând apariția 
brumei, iar maximele vor fi 
cuprinse între 10 și 18 grade. 
Noaptea și dimineața, local, 
se va produce ceață.

Când râu! Grădiștea 
îșî umflă apele

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 51% 
X la 90 de zile - 53%
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Proiectul Legii bugetelor locale suferă și el de 
sindromul “jumătății de măsură”

Autonomia financiară este 
cheia de boltă care susține, 
oriunde în lumea democrată, 
activitățile de gospodărire a 
localităților. Fondurile comunității 
devin pârghia supremă în mâna 
administrației publice locale în 
demersul acesteia de a gestiona 
buna activitate a zonei arondate.

Referitor la proiectul Legii 
bugetelor locale, ce face să se 
foiască în prezent clasa noastră 
politică, purtăm un scurt dialog 
cu dl ec. Remus Mariș, primarul 
municipiului Hunedoara.

REP.: D-le primar, ca unul 
din potențialii beneficiari ai 
Legii bugetelor locale, cum 
vedeți efectul prevederilor ei in 
cazul Hunedoarei? \ •

R.M.: Răspunsul meu are 
două valențe, funcție de 
momentul pe care-l avem în 
vedere. în prezent, prevederile 
acestui proiect de lege ne-ar 
avantaja. Este vorba de cota de 
45 la sută din impozitul pe salariu, 
care este propusă a rămâne la 
primărie. Aceasta ar însemna, în 
cifre, pentru Hunedoara lui 1998, 
cca 20 de miliarde de lei, sumă 
mult mai mare decât cele 7,1 
miliarde de lei cât a reprezentat 
în acest an suma defalcată din 
contul impozitelor pe salarii. Sunt 
în Hunedoara la ora actuală cca 
36.000 de salariați plătitori de 
impozit. Dacă avem în vedere o 
durată mai îndelungată de timp, 
trendul economic negativ al 

zonei nu ne face să fim foarte 
optimiști. S-ar putea ca sumele 
prelevate la primărie să devină 
mai mici decât cele defalcate 
astăzi de la bugetul de stat în 
condițiile în care șomajul va 
atinge cote dramatice în zonă.

REP.: Considerați legea ca 
fiind bună pentru scopul 
propus, acela de acordare a 
autonomiei financiare la nivelul 
administrației publice locale?

R.M.: Ca multe alte legi și 
aceasta suferă, după părerea 
mea, de sindromul "jumătății de 
măsură”. Proiectul specifică o 
singură sursă de venit a 
primăriei și anume impozitul pe 
salarii. Celelalte surse de venit, 
cum ar fi TVA, impozitul pe 

profitul societăților comerciale, 
accizele, care toate reprezintă 
sume considerabile, riu au fost 
luate în seamă. Și mai apare o 
ptoblemă. Cum vâ fi rezolvată 
anomalia prin care o comună, 
să zicem Colibași, care are pe 
teritoriul ei o fabrică de 
automobile, va primi la buget 
zeci de miliarde de lei anual, în 
timp ce un municipiu de talia 
Piteștiului va primi, în cel mai 
bun caz, cam tot atâta. 
Rămâne de văzut cum vor fi 
rezolvate aceste aberații 
financiare de manieră a nu se 
încălca autonomia adminis
trativă existentă.

A. SĂLĂGEAN

Multe din localitățile ce 
compun comuna Orăștioara de 
Sus au suferit în acest an două 
revărsări ale râului Grădiște, 
care au rupt drumuri, poduri și 
podețe, au răsturnat stâlpi 
electrici distrugând rețeaua țje 
electricitate, au afectat chiar'și 
câteva gospodării din satul 
Grădiștea de Munte. Prima 
revărsare a avut loc în luna iulie, 
iar a doua în luna august.

- îndeosebi valul care s-a 
format din cauza ruperii de nori 
din luna august a fost devas
tator - ne spune dl Nicolae David, 
primarul comunei. Aproape că 
terminaserăm cu refacerea 
stricăciunilor produse de viitura 
din luna iulie, când deasupra 
vestigiilor dacice de la 
Sarmizegetusa Regia a avut loc 
o rupere de nori. într-un timp 
scurt a căzut acolo o cantitate 
enormă de apă, care a format un 
val de circa 4 metri înălțime care 
a pornit vijelios pe râul Grădiștea 
distrugând totul în calea lui. 
Ruperea de nori s-a produs pe la 
miezul nopții. Vă închipuiți spaima 
oamenilor care își au casele în 
apropierea râului. N-am avut însă 

victime omenești și nici 
distrugeri de case, cu excepția 
magazinului sătesc și a câtorva 
anexe gospodărești din 
Grădiștea de Munte. în schimb, 
drumul, pe toată lungimea lui, a 
avut de suferit distrugeri grave. 
Au fost afectate localitățile 
Grădiștea de Munte, Costești, 
Orăștioara de Sus, Bucium, 
precum și altele din comuna 
Beriu. Comisia care a evaluat 
stricăciunile a estimat că 
pagubele se ridică la peste 2 
miliarde de lei. Vă dați seama că 
este o sumă care pe noi, 
consiliul local și primăria, ne 
depășește net. Deci din bugetul 
local nici vorbă- nu poate fi să 
refacem tot ce s-a stricat.

- După câte știm, pentru 
refacerea distrugerilor cauzate 
de astfel de calamități natu
rale, guvernul aprobă fonduri 
speciale. Pentru dumnea
voastră s-au acordat?

Deocamdată nimic. 
Probabil că documentația se 
află la guvern și ni se va

______________ Gh. PAVEL
(Continuare în pag. 8)

MULTE
ÎMPROPRIETĂRIRI, 
PUTINI PROPRIETARI __ '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O comună cu mari restanțe 
la acordarea titlurilor de 
proprietate, în conformitate cu 
Legea 18/1991, este Sălașu de 
Sus. Cu o suprafață agricolă de 
10.500 de ha, din care 4600 
teren arabil, Sălașu de Sus 
este una din comunele mari la 
capitolul suprafețe agricole. 
Până la această oră deși 
împroprietăririle s-au făcut de 
mult, doar o infimă parte din cei 
puși în posesie și-au primit 
adele de proprietate asupra 
terenului.

Au fost acordate doar 58 de 
titluri de proprietate, dintr-un 
total de 1200. Explicația pe 
care ne-o dă dna Barbara 
Varga, secretarul primăriei, 
este aceea că în lipsa 
specialiștilor topografi, nu s-au 
putut executa la timp și cu 
acuratețe măsurătorile de 
teren. De aproape jumătate de 
an, în satele comunei au fosr 
repartizați cinci specialiști 
topografi care desăvârșesc 
lucrarea. D-na Varga preco
nizează că înmânarea titlurilor 
de proprietate nu va putea fi 
încheiată înainte de finele 
anului viitor.

Pentru Legea 169/1997, au 
fost depuse 960 de cereri de 
împroprietărire. Există o 
singură cerere pentru 30 de ha 
de pădure, restul cererilor 
vizând obținerea de maximum 
2-3 ha de pădure. (A. S.)

Lucrări de calitate în 
atelierul TIP - TOP al 
SC “Coratrans” Deva.

Foto: Traian MÂNU

(CETATE DEVA SA
Făină albă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937.213356

Cristian Hadjiculea aste noul director al TVR
Miercuri seara, intr-o șe

dință prelungită a Parla
mentului, a fost ales noul 
președinte al Consiliului de 
Administrație al TVR, în 
persoana regizorului Cris
tian Hadjiculea. Reamintim 
că săptămîna trecută fusese 
respinsă candidatura doam
nei Lucia Hossu-Longin 
pentru această funcție, în 
cursă rămânând Cristian 
Hadjiculea, reprezentant al 
PNL-ului, și Alex Ștefă-

Cu junghiuri, dar și cu încredere în oameni
- Sunteți un primar bogat, die 

Silviu Herban. Teliucul are și 
agricultură și minerit și turism.

- Din toate câte puțin, că și 
din minerit rămâne mai puțin decât 
a tost.

- Totuși, mineritul va exista 
în Poiana Ruscăi.

-Altfel, comuna Teliuc moare. 
Azi, 90 la sută din populația activă 
a localității este ocupată în acest 
domeniu, care altădată ne-a adus 
prosperitate, iar acum ne aduce 
șomaj.

- Au fost disponibilizați mulți 
salariați de la mina Teliuc?

- Vreo 360, însă numai 80 
sunt din comună, ceilalți au 
domiciliul în Hunedoara. Și așa, 

nescu, din partea Pitj'CD.
întâlnirile d'in cursul aces

tei săptămîni între repre
zentanți ai PNL și cel al PDSR, 
care au avut drept scop 
acordarea unul sprijin 
substanțial pentru votarea 
candidatului liberal, au dat 
roade. De altfel, fără sprijinul 
opoziției nu ar fi fost 
posibilă rezolvarea crizei 
care durează de foarte multă 
vreme. Rămâne de văzut în 
ce fel condițiile puse de 

reducerea personalului din 
minerit ne afectează serios 
veniturile la bugetul local, prin plata 
impozitului pe salariu.

- Am auzit că la anul, cu
ocazia ----------
eclipsei to
tale de soa
re, numai în 
zona Cinciș vor veni vreo 3000 
de turiști.

- Așa se spune, numai de-ar 
avea unde să fie cazați, deoarece 
oamenii care au avut aici terenuri 
au cerut să le fie redate, iar Comisia 
județeană a trecut la rezolvarea 
doleanțelor lor. Mă tem că nu peste 
mult timp seva vorbi despre „fosta 
zonă turistică de la Cinciș". 

CONVERSAȚII L '

către partidul condus de Ion 
Iliescu vor fi satisfăcute de 
noul director. Este vorba, mal 
ales, de schimbarea echipei 
de conducere a Departa
mentului Emisiunilor Infor
mative, mai precis debar
carea Alinei Mungiu-Pippidi 
și a Ancăi Toader, lucru 
solicitat cu insistență de 
foarte multă vreme.

Un alt punct forte pentru 
Cristian Hadjiculea, cu care a 
fost de acord șl PDSR-ul,

- Vine iarna, die Silviu 
Herban. Cum găsește ea comuna 
Teliuc?

- Cei care locuiesc la case 
particulare se încălzesc cu lemne.

Se descurcă 
fiecare cum 
poate. Blo
curile sunt 

alimentate cu agent termic de la 
centrala Sucursalei Miniere Teliuc. 
Acum a preluat primăria centrala 
în administrare. Am făcut 
reparațiile necesare, inclusiv pro
bele, așa că la timpul potrivit vom 
putea da oamenilor căldură, deși 
mai sunt probleme cu unii care au 
datorii.

- Veți avea în curând și gaz 

este cel privind intenția de 
a demara un control fi
nanciar complex în această 
instituție. Domnia sa a 
susținut în fața comisiilor 
de specialitate ale Par
lamentului că, în cazul în 
care este ales, va demara 
acest control financiar 
intern, pentru stabilirea cu 
exactitate a scopului în 
care au fost cheltuiți banii 
contribuabililor. (A.N.) 

metan la Teliuc.
- Bine-ar fi să se întâmple 

curând. însă cu banii puțini pe 
care-i primim, viteza realizării 
conductei va fi în continuare 
de melc, așa cum este de patru 
ani, de când am început 
lucrarea.

- în schimb alimentarea 
cu apă...

- ...merge la fel. Noi am face, 
constructorii ar lucra, dar fără 
bani nimic nu mai este posibil.

- Desprinderea de RAIL 
Hunedoara vă avantajează în 
vreun fel?

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)
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Dm iunie a.c., atribuțiile de 
președinte a! Cooperativei de 
Consum Sălaș ude Sus au fost 
preluate de dna Viorica Sora, 
contabil șef al unității din anui 
1977. Cum afirma, cooperativa 
s-a situat, până nu de mult, pe 
locul doi între cele similare 
aparținând Federalcoop. 
“Oricum suntem între primele - 
spunea dna Sora - dar ne-au 
“tras " puțin în jos brutăria, 
magazinul din Sălașu de Jos și 
magazinul și bufetul din Paroș. 
La acestea din urmă suntem în 
căutare de alți gestionari și alt 
local, actualele unități fiind la o 
persoană care nu se mai ocupă. 
La Săiașu de Jos am 
intenționat să construim un 
sediu comercial nou căci localul 
era închiriat și în prezent nu 
avem acolo magazin. La brutăria 
din satul centru al comunei, se 
trece de pe combustibil solid

Cooperativa de consum Sălasu de Sus
“Ne preocupă aspectul 

spațiilor, calitatea 
prestațiilor” 

desfacere din perioada celor trei 
trimestre încheiate din an, aport 
însemnat au magazinul și 
bufetul din RîuA/b (conduse de 
Didina Stăncuiescu) < 
magazinul din Nucșoara 
(responsabilă Maria Daj).

Ținându-se seamă de 
solicitările sătenilor, în maga
zine au fost aduse mărfuri pe 
care ceilalți comercianți 
concurenți nu le aduc și anume: 
sare la sac, dulii și becuri, cizme 
din cauciuc, sandale populare 
(din cauciuc), cuie pentru 
construcții, sârmă ghimpată,

pe combustibil lichid și sper să 
se îmbunătățească serviciile, 
adică prima șarjă de pâine să 
plece cel puțin la ora 8,00 către 
comerț."

Aprovizionarea celor 11 
magazine și cinci unități de 
alimentație publică se face în 
baza notelor de comenzi 
depuse de către gestionari, iar 
marfa este repartizată apoi după 
aceleași liste de cereri.

Cooperativa mai are în 
componență o secție de 
tâmplărie, una de cazare și de 
închiriat veselă. La volumul de

ACȚIUNE
9

STIHL*

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!

15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 023,039 

sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT de accesorii:
■ 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
- 039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport/ menghină 
■036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină, pană.

Piese de schimb și service asigurate în garanție și 
postgaranție.

STML 
ROMANIA 

Șos. Chitilei, nr. 
114, București. 
Tel.: 6672663, 

6686670.
Fax: 2225241.

Distribuitor , uuiorizai
(SC TOUR IMPEX COMSERV SRL /
Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter,

BRAD, str. Avram lancu, bl. 43, parter, 
HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter. 

Telefon/fox: 054/230613, mobil: 092/398437.

*■»
sobe tip cizmă.

“De când am preluat 
atribuțiile președintelui - 
afirma dna Viorica Sora - am 
adus în unitățile a.p. trei 
televizoare cotor, pentru patru 
spații s-au cumpărat perdele, 
unele au fost zugrăvite și s- 
au vopsit părțile ce se 
pretează; toate unitățile de 
alimentație publică au fost 
dotate cu mese și scaune din 
plastic, aduse de ia Orăștie. 

și Pentru aspectul îngrijit și 
pentru sporirea ambianței am 
investit în patru iu ni câteva 
zeci de milioane de lei."

Ca noutate, consemnăm, 
că unitatea are pentru cei care 
doresc azotat și îngrășăminte 
complexe de foarte bună 
calitate și se vând ori se dau 
pe cupoane în orice cantitate 
solicitată.

Estera SlNA

Am parcurs 
rândurile dv.

Am parcurs rândurile pe 
care ni le-ați trimis, stimate 
die Sorin Andronache din 
Hațeg. N-am înțeles însă 
dacă vor să fie însemnări 
despre frumosul Parc 
central al orașului, această 
“oază de liniște" sau, 
dimpotrivă, o notă critică 
referitoare 
publică ce 
zece ani 
chioșcurile
din timpul sărbătorilor de 
iarnă... șau la fântâna 
arteziană care a ruginit 
nefolosită ?

\-

ia "toaleta 
stă închisă de 

de zile, la 
goale rămase

i
I S.C. COMAT DEVA S A

Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A. 
Informații suplimentare vă sunt oferite la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor, 

nr. 5 sau la telefon 054-233137, interior 148.

VINERI
16 octombrie

TVR I
9.00 D.a. (r) 9.30 TVR Ciuj 

11.00 TVR Timișoara 12.05 
De la lume adunate... 12.30 
Conviețuiri (mag.) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 
Barbara (s/r) 
Ecoturism (mag.) 
Emisiune în limba germană 
17.00 Repere vitale 18.00 
Animaniacs (d.a); Casa plină 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 324) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Oamenii legii (dramă 
SUA 1996) 22.35 Jurnalul de 
noapte 22.50 Divertisment

Santa 
15.00 
15.30

TVR 2
8.25 Lumină din lumină (r) 

9.00 Prietenul nostru comun 
(s/r) 10.00 Dintre sute de 
catarge..: (r) 11.00 Comorile 
lumii (do/r) 11.30 Timpul

neBescep'i
Vineri, 16 octombrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)
Ar fi bine să luați în 

considerare sfaturile părinților; 
contrazicerile nu rezolvă nimic. 
Vă pregătiți să faceți o achiziție 
importantă pentru casa dv.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Sunt posibile unele câștiguri 

fără prea mare efort. 
Răspunsurile la problemele 
care vă frământă întârzie. O 
călătorie sau câteva ore 
petrecute în mijlocul naturii ar fi 
binevenite.

DțA.f. *î CONNtX OiU DEAlt* AU’ORijAT CONNIE OfiV OSAKA AJTOR'ZA’ CONNtX

Ai 6 rate!
Acum ajungi mai ușor

4

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

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

Sună bine. Pentru tine

CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSMDEALER AUTORIZAT

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

ORĂȘT1E
B-dul Eroilor,

Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter 
tel. 054-770013 tel. 054-247 540

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

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

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

Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (s/r) 12.50 Cu ochii’n 
4 (r) 14.30 TVR Cluj 15.10 
Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.35 Viață 
de câine (d.a) 16.00 Țiganca 
(s) 16.45 Santa Barbara (s)
17.40 Tribuna partidelor
parlamentare 18.00
Universul cunoașterii (mag.)
19.10 Arhive românești
19.40 Dreptul la adevăr
20.10 Natacha (s) 21.00 
Vânare de vânt (div) 22.30 
Panoramic Jazz 23.10 
Căderea vulturilor (s, ep.1)

Malibu (s, ep. 6) 21.00 
Vacantă zgomotoasă (co. 
SUA 1997) 23.30 Twin Peaks 
(s, ep. 22)

PRO TV

u-fiCMiA

#&”0*
0CONNEX

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s) 11.20 Nightman (s/ 
r)12.20 Procurorul (s/r) 13.20 
Fără limită 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 92) 14.00 Știrile 
amiezii 15.30 Navarro (s, ep. 
17) 17.00 Caracatița 3 (s, ep. 
3) 18.00 Decepții (s, ep. 59) 
19.30 Inspirația Carolinei (s, 
ep. 6) 20.00 Detectivi la

9.10 Suflet de femeie (s/r) 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Beverly Hills (s/r) 11.45 
Melrose Place (s/r)12.00 
Gesturi însemnate (s, ep. 6)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
întâlnire cu presa (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV 
17.30 Urmărire generală
17.55 Reforma la români 
18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Ultima 
frontieră (s, ep. 16) 21.30 
Mad Max II (f.a. SF Australia 
1981) 23.30 Știrile PRO TV

(r) 11.00 Dragoste și putere 
(s/r) 11.45 Misterioasa
doamnă (s/r) 12.45 Saint 
Jack (f/r) 15.00 Guadalupe (s) 
16.00 Te iubesc (s) 16.30 Din 
toată inima (s) 17.30 Uneori 
avem aripi (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s); • Concurs 19.25 
D.a. 20.00 Dragoste și putere 
(s, ep. 198) 20.45 Mis
terioasa doamnă (s) 21.30 
Verdict: crimă (s) 22.30 Raliul 
(dramă România 1984)

Atingerea îngerilor (s, ep.''' 
43) 21.15 Vukovar (dramă 
Iugoslavia 1995) 23.00 
Știri 23.30 Starea de 
vegbe (talkshow)

PRO TV - DEVA

PRIMA TV

7.00 Seriale și d.a. (r) 9.00 
Guadalupe (s/r) 9.45 Seriale 
(r) 10.55 Ca la mama Acasă

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) 17.15 1999 (s, ep. 53) 
18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15

06.35-07.00 Program 
comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție cu stațiile lo
cale) 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 17.30- 
18.15 “Talk show” - reali
zator A. Bena 23.15-23.30 
Știrile PRO TV Deva (locale)

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

10.30 Plai de cânt și dor
10.35- 11.00 Muzică, promo
16.35- 17.30 Program
muzical 17.30-17.55 In
terviul săptămânii 17.55- 
18.00 TELEX 22.05-22.15 
Știri locale (r) >

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)
Pentru realizarea planurilor 

se impune asocierea cu câteva 
persoane. Partenerul vă va 
aștepta cu o surpriză care 
probabil va produce unele 
schimbări în viața dv.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
La rezolvarea unei probleme 

financiare pun umărul și cei de- 
acasă, spre ușurarea dv. Astăzi 
chestiunile administrative vă 
ocupă cea mai mare parte a 
timpului.

Z> LEU
(23.VII - 22.VIII)
Primiți o veste sau chiar bani 

de la cineva de departe. 
Activitățile comerciale nu sunt 
astăzi în avantajul dv. Acordați 
mai multă atenție problemelor 
de serviciu.

O FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX)
Astăzi se anunță foarte 

multe drumuri, majoritatea însă 
plăcute. Sunteți iritat de unele 
nerealizări și ar fi bine să vă 
abțineți de la a-i contrazice pe

BALANȚĂ
(22.IX - 22.k)
Vi se solicită ajutorul într-o 

problemă profesională delicată. 
Starea dv. psihică vă cam dă de 
furcă. încercați să găsiți măcar 
câteva ore și pentru odihnă.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI) 
Consumați energie fizică și 

mentală pentru a face față unei 
situații dificile. Meritele vă vor fi 
în sfârșit recunoscute iar colegii 
de serviciu vă solicită ajutorul.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 
Aveți de făcut schimbări în 

apartament, care vă vor lua 
destul timp. Situația financiară a 
familiei se îmbunătățește pe zi 
ce trece, ceea ce vă ridică 
moralul.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Zi agitată la slujbă; doar 
preocupările artistice vă ajută 
să vă relaxați. Veți urma sfatul 
persoanei iubite într-o 
problemă care vă frământă, dar 
rezultatul nu va fi cel dorit.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți în tratative pentru o 
nouă afacere. Apelați la sprijinul 
(prietenilor, nu vă grăbiți. Posibile 
neînțelegeri cu părinții. O 
problemă de sănătate începe 
vă sâcâie.

O PEȘTI
(19.11 - 20.1)
Astăzi perseverența nu vă 

avantajează. Se impune o 
adaptare rapidă la condițiile 
nou-apărute. O relație mai 
veche vă poate redeștepta 
entuziasmul.
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UN GRUP 1)E CONSILIERI 
MUNICIPALI SOLICITĂ 
CONSTRUIREA UNUI 

SUPERMAGAZlN ÎN ZONA 
GĂRII DEVA 

Domnule Redactor șefr
în scopul de a rezolva o situație controversată în zona Gării 

Deva, în primul rând pentru a aduce o soluționare cu adevărat 
benefică pentru locuitorii municipiului Deva și, nu în ultimul rând, 
pentru bugetul local, mai mulți consilieri au prezentat marți, 13 
octombrie a.c., ora 11, Primarului și Secretarului Consiliului local, un 
Proiect de Hotărâre privind oferta de licitație publică pentru realizarea 
unui SUPERMAGAZlN pe terenul de 3200 mp aparținând municipalității.

Proiectul de hotărâre este însoțit de o Expunere de motive 
prezentată alăturat și a fost înaintat în baza art.28 alin. 5 din Legea nr. 
69/1991 privind administrația publică locală, care prevede că: 
"Proiectele de hotărâri pot fi propuse de către consilieri sau de către 
primar”, la ordinea de zi a ședinței.

întrucât, cu încălcarea legii, domnul primar Mircia Muntean, deși a 
primit proiectul de hotărâre, a refuzat cuprinderea pe ordinea de zi, 
faptă fără precedent în legislatura actuală, vă rugăm să publicați 
Expunerea de motive privind susținerea proiectului de hotărâre.

Expunere de motive
privind oferta de concesio

nare prin licitație publică a unui 
teren în suprafața de 3200 mp 
situat în Deva , zona Gării, înscris 
în CF nr.4512, cu număr topo 
1333/1, 1334/1, 1335/1 pentru 
realizarea unui SUPERMAGAZlN.

Prin H.C.L. nr. 2/1995 s-a con
cesionat direct, în favoarea Minis
terului Apărării Naționale, terenul în 
suprafață de 3200 mp. situat în 
zona Gării înscris în CF 4512, nr. 
topo 1333/1,1334/1,1335/1.

Prin H.C.L. nr. 1/1998 s-a re- 
concesionat același teren Minis
terului Apărării Naționale iar printr- 
un Protocol încheiat între Primăria 
municipiului Deva și MApN, la soli
citarea primăriei s-a acceptat re
nunțarea la concesiune.

în aceste condiții, terenul men
ționat mai sus poate forma obiectul 
unei concesionări prin licitație pu
blică, cu modificarea corespun
zătoare a PUG, care prevede 
pentru acest teren destinația de a 
se construi Cercul Militar (Casa 
Armatei). Astfel, printr-un PUZ te
renul poate să capete destinația 
de a se construi pe el un super- 
magazin, având o suprafață de 
cca. 1200 mp, suprafață utilă, res
tul terenului de 2000 mp urmând a 
fi amenajat ca parcare pentru au
toturismele cumpărătorilor acestei 
unități comerciale și acces auto
buze PATP.

Dată fiind situarea terenului, 
având în vedere că în zonă s-au

l

Bani mai puțini, probleme tot mai 
multe

Ședința Consiliului Județean 
Hunedoara desfășurată mier
curi la Deva a vizat în principal 
adoptarea Proiectului de hotă
râre privind rectificarea buge
tului propriu pe anul 1998.

în cadrul aceleiași ședințe s- 
au mai adoptat noile bugete ale 
regiilor autonome aflate în sub- 
ordinea Consiliului Județean, 
proiectele de hotărâre privind 
participarea Consiliului Județean 
la constituirea Consorțiului pen
tru reconstrucția și dezvoltarea 
zonelor miniere, aderarea jude
țului Hunedoara la Regiunea de 
Dezvoltare V-Vest, schimbarea 
denumirii parcului de agrement 
din municipiul Brad, precum și 
adoptarea Programului de ac
țiuni în domeniul relațiilor externe 
ce vizează participarea la "Cur
surile Universității din Manches
ter” în perioada 14 septembrie 
1998 - 30 septembrie 1999 la 
Manchester Anglia, precum și 
"Programul de instruire în cfome- 
niul Administrației de Ajutor So
cial pentru Copii” oferit de Uni
versitatea de Stat din Portland,

. —

concesionat prin licitație publică 
terenuri la o redevență anuală de 
150000 lei/mp/an, se propune ca 
redevență minimă de la care por
nește licitația publică să fie tot de 
1,50000 lei/mp/an, cu obligati
vitatea indexării în funcție de cur
sul leu/USD. în felul acesta, bu
getul local ar putea beneficia, în
mod real, de venituri în valoare de 
minimum 480 milioane lei pe an. De 
asemenea, se estimează, rapor
tat la suprafața comercială și la 
natura obiectivului preconizat, 
încadrarea a peste 120 de per
soane, în principal din rândul șo
merilor. Forma de vânzare preco
nizată va fi autoservire (seif ser
vice) utilizându-se cărucioare 
pentru transportul mărfurilor cum
părate până la autoturism. Vân
zarea mărfurilor în partizi relativi 
mari va crea posibilitatea prac- 

CONSILIERI INIȚIATORI:
RAcoiu Iun <

Alexa Ioan Hire ea /
BI r a a n Iun h ______
Bondar Gheorghe ______ _______________

Ba rbura Țr a i an /_______
SrAnill loan ~7
Nițescu Gheorghe 

Costa Dorin Teod 

Ranga loan 

Nistor Angh«l_ 

florbely Martin

în perioada 4-31 octombrie 1998 
în statul Oregon - SUA.

Referindu-se la noile dimen
siuni ale bugetului Consiliului Ju
dețean, dl Gheorghe Barbu ne-a 
declarat că "bugetul pentru anul 
1998 a fost rectificat negativ la 
transferuri cu 5,6 miliarde de lei, 
sumă ce vizează investițiile di
recte, iar în ce privește sumele 
defalcate - cele din impozitele pe 
salariu - creșterea a fost de 4 
miliarde de lei. De asemenea, a 
mai existat o creștere la trans
feruri pentru protecția socială de 
3,9 miliarde de lei."

Aceste sume au fost împăr
țite, a mai opinat președintele 
Consiliului Județean, dl Gheorghe 
Barbu, ținând cont de lege și de 
condițiile fiecărei comune.

Reducerea sumelor pentru in
vestițiile directe ale Consiliului 
Județean s-a hotărât întrucât 
există multe probleme stringente 
la primării, în special la căminele 
de bătrâni, învățământ și nu în 
ultimul rând la salariile ce trebuie 
acordate funcționarilor publici din 
consiliile din teritoriu. 

ticării unor prețuri reduse (în 
special pentru pensionari și 
alte categorii defavorizate). O 
parte a spațiului comercial ar 
urma să fie destinată păstrării 
stocului de rezervă și pregătirii 
prealabile a mărfurilor pentru 
vânzare (tranșare, porționare, 
ambalare, etichetare etc.). Si
tuarea în preajma Gării CFR și 
la DN 7 creează posibilitatea 
utilizării atât a transportului 
feroviar cât și rutier.

în contextul celor de mai 
sus, se propune organizarea 
de către Consiliul local a unei 
oferte de licitație publică în 
vederea concesionării tere
nului pentru construirea su- 
permagazinului la care să fie 
invitate firme de prestigiu din 
străinătate și din țară.

Publicitatea în vederea li
citației se face în conformitate 
cu legea, inclusiv pe 
INTERNET.

Realizarea supermaga- 
zinului ar completa în mod efi
cient obiectivele existente în 
zonă, unde nu există unitate 
comercială cu acest profil. Ar 
atrage nu numai cumpărătorii 
din apropiere dar și pe cei din 
restul orașului, persoanele 
care tranzitează prin muni
cipiu. S-ar conferi întregului 
ansamblu o notă de moder
nitate și s-ar crea posibilitatea 
reală de a se completa veni
turile bugetului local.

Este necesar să se insiste 
pe realizarea unei sistematizări 
pe verticală moderne și să se 
realizeze o publicitate exteri
oară supermagazinului la nivelul 
standardelor europene.

Față de cele de mai sus, 
propunem aprobarea Proiec
tului de Hotărâre privind oferta 
de concesionare prin licitație 
publică a terenului din zona 
Gării, menționat mai sus, în 
vederea construirii unui su- 
permagazin și organizarea 
licitației publice în acest scop.

Reducerea fondului de in
vestiții cu circa 700 milioane 
de lei al Consiliului Județean 
va avea implicații directe în 
realizarea obiectivelor aflate 
în curs de derulare, unele din
tre acestea fiind în întârziere 
din lipsa banilor și a nivelului 
inflației care a ridicat cos
turile.

Alocarea unor sume pri
măriilor comunale, s-a pre
cizat între altele de către dl 
consilier llie Lavu, a atras în 
unele situații "cheltuieli cu 
obiecte de lux, cu dotări de 
sedii, mașini, banii nefiind diri
jați spre dispensarele medi
cale, casele de copii și cămi
nele de bătrâni unde sunt pro
bleme dureroase”. în acest 
sens dl llie Lavu a cerut Con
siliului Județean o analiză 
atentă asupra alocării acestor 
fonduri întrucât "banii sunt 
foarte puțini iar aceștia se 
cheltuiesc în unele cazuri pe 
lux și nu pe ceea ce doare".

Corne! POENAR

învățământul în 
pragul grevei

Rectificarea drastică a buge
tului alocat pentru acest an învă
țământului a declanșat, după cum 
era de așteptat, reacții de protest 
atât din partea Ministerului Educa
ției Naționale, cât mai ales din cea 
a federațiilor sindicale.

Cu câteva zile înaintea declan
șării grevei de avertisment în toată 
țara, Sindicatul învățământului Pre- 
universitar (SIP) al județului Hune
doara (afiliat Federației Educației 
Naționale) a susținut miercuri, 14 
pct., o conferință de presă cu 
această temă. După cum preciza 
președintele SIP, Paul Rusu, “prin 
rectificarea propusă, 1055 de mili
arde de lei sunt luate din bugetul 
învățământului, ceea ce duce la 
reducerea cheltuielilor de perso
nal, a cheltuielilor materiale și la 
blocarea investițiilor". Alocația bu
getară reală destinată MEN repre
zintă “2,78 la sută față de PIB esti
mat în martie 1998”, după cum se 
arată într-o adresă a ministrului 
Andrei Marga către Ministerul Fi
nanțelor, în condițiile în care Legea 
învățământului prevede alocarea a 
cel puțin 4 la sută din PIB.

în ziua de 22 octombrie 1998, ora 9, va 
avea loc la sediul SUCURSALEI DE 
DISTRIBUȚIE >1 ENERGIEI ELECTRICE 
Deva

Examen pentru autorizarea 
electricienilor

Taxele pentru examen sunt:
•Autorizațieprovizorie 117900 lei
• Definitivare - Mărire grad 77400 lei. 
Alte detalii privind examenul de 

autorizare se primesc de la SD Deva - 
Birou Marketing, telefon 215750, 
interioare 126 și 227, între orele 7-15.

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

.
...........

Time is money.
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1
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.
5

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

Ceea ce-i afectează însă cel 
mai rapid și mai direct nu doar pe 
membrii sindicatelor ci pe toți sala- 
riații din învățământ este “îngheța
rea salariilor”. După ce prin Legea 
154/1998 (aplicată din 
16.07.1998) s-au stabilit coefi
cienții de ierarhizare pentru per-

w ax muma
sonalul didactic, prin care au re
zultat creșteri ale salariilor în me
die cu 200-300 de mii de lei, Ordo
nanța de urgență a Guvernului 
nr. 14/21.09.1998 vine și rectifică 
această lege, propunând micșo
rarea amintiților coeficienți. “Asta 
înseamnă să fim aduși cu salariile 
la nivelul lunii iulie, menționează 
președintele SIP, după ce am primit 
retribuția pe două luni conform 
Legii 154, punându-se și problema 
ca fiecare cadru didactic să res
tituie banii rezultați din mărirea 
salariului” (fără a mai pune la so
coteală nerezolvarea creșterilor 
salariale - prevăzute de lege - 

pentru personalul tehnic-admi- 
nistrativ). Și n-ar fi numai atât; 
pentru că, așa cum semnalează 
și Comisia pentru învățământ și 
cercetare din cadrul Consiliului 
Economic și Social, actul nor
mativ cu pricina încalcă o serie 
de prevederi constituționale 
(conținute în Legea 154/1998, 
Legea învățământului, Statutul 
personalului didactic ș.a.). “Re
voltător este - adăuga Paul 
Rusu - că se face discriminare 
între salariații bugetari, funcțiile 
de demnitate publică nefiind 
afectate de micșorarea cuantu
mului coeficienților".

în asemenea circumstanțe, 
mișcarea sindicală din învăță
mântul românesc a hotărât de
clanșarea unei greve de aver- 
tament luni, 19 octombrie, între 
orele 11-13. Iar dacă Guvernul 
nu va fi dispus ulterior la nego
cieri, se va recurge la grevă 
generală, prevăzută pe 27 oc
tombrie, până la soluționarea 
problemelor.

Georgeta BÎRLA

Firmă străină care 
comercializează 
produse tehnice 

caută 
reprezentant în 

Deva.
Avantaje: 

cunoștințe tehnice, 
cunoașterea limbii 

maghiare.

Tel.: 092.425.877

CONNEX
Sună bine. Pentru tine. y

X
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Avem datoria sa fim realiști

Dl Mihai Costina, vicepri- 
marul municipiului Brad, era 
foarte ocupat în ziua când am 
stat de vorbă, dar a acceptat să 
răspundă la întrebările ce i le- 
am adresat, cu multă bună
voință.

întrebare: Vedem pe masa 
d-voastră foarte multe hârtii și 
două dosare voluminoase. Ce 
reprezintă ele?

Răspuns: Studiul de feza
bilitate pentru introducerea ga
zului metan în Brad și în Crișcior. 
Le-am pregătit să le trimitem la 
București.

î: Unde s-a întocmit?
R: La Institutul de Proiectări 

Hunedoara și la Gaz Proiect Bra
șov. îl va duce în Capitală dl Băda, 
vicepreședintele Consiliului ju
dețean.

î: Cât va dura oare avizarea 
proiectului?

R: Nu știu. Am vrea să pri
mească toate avizele cât mai re
pede.

î: Sunt perspective ca aceas
tă importantă lucrare să înceapă 
în acest an?

R: Nu, nici vorbă. în anul viitor 
avem șanse să fie atribuite fon
durile necesare începerii lucrărilor 
care după părerea noastră vor 
dura 3-4 ani.

î: Ne apropiem tot mai mult de 
sosirea iernii. Este pregătit muni
cipiul să intre în iarnă?

R: în linii mari, da. S-au efec
tuat revizii și reparații la centrala 
termică din Gurabarza ce asigură 
termoficarea orașului și apa 
caldă. Eu sunt inginer de profesie 
și trebuie să fiu realist. S-a vorbit 
tu conducerea FRE Mintia să dea 
drumul la apă caldă în blocurile 
din oraș.

î: Nu este la ora actuală apă 
caldă în Brad?

R: Nu. S-a oprit furnizarea 
acesteia din cauza datoriilor mari 
față de unitatea ce furnizează 
agentul termic.

î: Cine sunt marii datornici?
R: Nu populația orașului; ci 

marii agenți economici - I.M. Barza, 
I.M. Țebea, U.U.M.R. Crișcior ș.a. 
care au datorii de miliarde de lei.

î: Municipiul este, cum am 
constatat, curat. Cine realizează 
salubrizarea lui?

R: Societatea comercială “Ac- 
vacalor”, fosta unitate de gospo
dărire. La această activitate îi an
trenăm și pe beneficiarii de aju
toare sociale.

î: Câți oameni beneficiază de 
acest ajutor?

R: Circa 150. Fiecare bene
ficiar trebuie să efectueze - cei 

ce mai au putere de muncă - 
două zile de muncă pe lună în 
folosul obștii, cum se zice.

î: Două zile nu e puțin? La 
Hunedoara, de pildă, numărul de 
zile ce trebuie să le efectueze 
beneficiarii de ajutor social este 
de cinci.

R: Consiliul nostru a hotărât 
să se efectueze două zile a 
șase ore.

î: Are Bradul mulți șomeri?
R: Are. Agenții economici și- 

au redus la jumătate efectivele. 
Și tot mai mulți oameni cer să fie 
disponibilizați.

î: Tentați de milioanele ce le 
primesc? '

R: Da. Să vă povestesc o în
tâmplare nostimă. Tatăl și fiul s-au 
disponibilizat. Tatăl, cu banii primiți, 
a cumpărat pământ și utilaje agri
cole. Fiul a cumpărat un câine de 
țasă. La câteva zile câinele a fost 
lovit de o mașină. L-a dus la un 
medic veterinar la Arad care i-a 
pus câine'ji o tijă metalică și pe 
care l-a plătit'cu o mare sumă de 
bani. Alte sute de mii le-a dat pe 
tratament și medicamente. Așa 
că banii s-au topit repede.

î: Unii se privatizează.
R: Puțini. Și mai puțini reu

șesc. Asta este realitatea și - 
cum vă spuneam - trebuie să 
fim realiști.

î: Vin oameni cu necazuri la 
Primărie?

R: Vin. Nemulțumiți de cât pă
mânt au primit, să ceară locuințe. 
Dar ușile Primăriei sunt deschise 
în fiecare zi. Dar vin și cu multe 
mărunțișuri: certuri cu vecinii, 
scandal în familie ș.a. ce ne ră
pesc mult timp. Aș vrea să se în
țeleagă că o Primărie are atribuția 
gospodăririi localității și nu se poate 
amesteca în treburi mărunte.

LM. Țebea-pe calea 
rentabilizării

• Atrași de milioanele Ordonanței 22, 500 de 
salarlațl au renunțat la un loc de muncă
• Producția de cărbune încă pe zece ani
• Din anul 2001 se vor elimina subvențiile

Asemenea altor unități miniere 
Ordonanța nr.22 a atras mulți cli- 
enti și la Exploatarea Minieră Țebea, 
unde în urma aplicării acesteia 500 
de salariați au ieșit la șomaj. Astfel 
dintr-un număr de 700 de angajați, 
cât număra mina în septembrie '97, 
în timp scurt au mai rămas 230 de 
salariați.

Deși "disponibilizarea" de per
sonal s-a făcut în proporție de 
200 la sută producția a scăzut cu 
30 la sută, fapt ce spune foarte 
multe.

Noul program prin care s-a 
reorganizat aproape întreaga acti
vitate a dat rezultate, cu impact 
deosebit în productivitatea muncii 
și în reducerea cheltuielilor la 1000 
lei producție marfă. într-un timp 
relativ'scurt s-a ajuns de la 2500 
lei cheltuieli la 1690/1000 de lei 
producție marfă (septembrie '97) 
iar într-o perspectivă apropiată se 
va ajunge la 1560 de lei/1000 lei 
producție marfă.

După cum aprecia dl Virgil 
Chiș, directorul E.M. Țebea, îmbu
nătățirea indicatorilor tehnico- 
economici s-a realizat printr-o mai 
bună organizare a întregii activități, 
precum și printr-o alocare de la 
bugetul statului a unor fonduri în 
plan investițional. în acest sens a 
început deschiderea unui nou bloc 
minier - blocul V în zona Mestea
căn Vest - prin care se pune în 
valoare o producție de 500000 de 
tone de cărbune, ceea ce repre
zintă actuala producție a minei pe 
timp de 10 ani.

Paralel cu această investiție 
din trimestrul IV '99 subvenția se 
va diminua cu 50 la sută, iar înce
pând cu anul 2001 aceasta va fi 
eliminată în totalitate. Aceste prog
noze fac parte dintr-un program 
bine stabilit la nivelul minei care a 
fost înaintat spre aprobare CA al 
RAH Petroșani.

Dl Virgil Chiș, directorul ex
ploatării, ne-a mai precizat că în
treaga producție are desfacere, 
deși există încă multe dificultăți 
privind recuperarea banilor.

Noul program de producție a 
asigurat o creștere a productivității 
muncii cu circa 28 la sută, iar în 
strategia anilor următori se vizează 
exploatarea câmpurilor miniere ale 
căror condiții geologice sunt mai 
favorabile. în acest sens s-a trecut 
la exploatarea stratului II de la Mina 
Marta unde cărbunele extras are o 
putere calorifică de 4500 kcal/kg 
față de 3000 kcal/kg cât s-a extras 
din stratul I din zona Mesteacăn.

Un alt element care duce la 
rentabilizarea activității la Țebea 
este și schimbarea metodei de 
exploatare prin abataje frontale, 
ce pot asigura o producție de 
două ori mai mare decât cea din 
prezent.

Și poate nu în ultimul rând să 
mai consemnăm că pentru anul 
1998 producția prognozată este 
cu 25 la sută mai mare decât cea 
din 1997, cu un număr de oameni 
de două ori mai mic, doar cu do
rința de a câștiga mai bine și de a- 
și păstra locul de muncă.

Privatizatii -oameni
*

buteliile de aragaz nu mai
Pagină realizată ae Traian BONDOR, Cornel POENAR 

Fotografii: Traian MÂNU

disciplinați
Dna Roxana Gîrbea, direc

torul Administrației financiare, 
ne spunea că în oraș sunt în
registrate în jur de 500 so
cietăți private - S.N.C. și S.R.L.- 
dar dintre acestea o sută sunt 
doar pe hârtie. Unele n-au 
fjncționa: niciodată, altele și-au 
încetat sau și-au întrerupt pen
tru o vreme activitatea. Ade
vărul este că micilor întreprin

zători le este tot mai greu să 
se descurce.

Interiocutoarea ne mai spu
nea că marea majoritate a priva
tizator respectă disciplina finan
ciară achitând la termen obligațiile 
ce le revin - impozitele și taxele. 
Se mai înregistrează și întârzieri, 
dar se recuperează repede. în 
ce privește evaziunea fiscală 
aceasta aproape că nu există.

REPREZINTĂ © PROBLEMA
Dacă în urmă cu câțiva ani 

buteliile pentru aragaz consti
tuiau o mare problemă, în pre
zent lucrurile s-au rezolvat; 
După cum ne-a informat dl 
Nicolae Marcu, șeful Depozitului 
PECO Brad, buteliile se asigură 
cu regularitate, iar în unele zile 
se fac trasee pe zona Ribița- 
Crișan, Țebea-Baia de Criș pen
tru a veni în sprijinul populației 
de la țară.

Cu toate că Depozitul PECO

Brad are sume mari de încasat - 
circa 800 de milioane de lei - s- 
a reușit să se asigure pentru 
anotimpul rece toată gama de 
combustibil, ulei sau alte pro
duse necesare unităților din zo
na Brad. Datorii mari pentru 
combustibil, ne-a mai spus șeful 
PECO Brad, înregistrează S.M. 
Brad - 107 milioane de lei, Ate
lierele Centrale SA Crișcior - 31 
milioane de lei și Crișbus - 20 
milioane de lei.

[ De la Oficiul stării civile!
' I De la începutul anului și

| până în prezent în Brad s-au
. jînregistrat 100 de căsătorii.
i 1 Cea de a suta pereche ce a
I I rostit "Da" în fața ofițerului

| stării civile este alcătuită din 
idșoara - acum doamnă - 

! ! Teodora Angelica Faur și Ale

ii xandru Valentin Miron -
A.

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

ambii din localitate. Tinerilorl 

căsătoriți le adresăm stră-1 
moșească urare "Casă de> 
piatră!"------------------------------------- 1

Tot în perioada la cărei 

ne-am referit în oraș au venit | 
pe lume 180 de fetițe și bă-i 
ieți. Să crească sănătoși și! 
frumoși! !
____________________ y

 —

DOI OAMENI CARE AU REUȘIT
Fără doar și poate des

pre dnii Vasile Potecă și Ro
meo Igna se vorbește mult 
în Brad și în împrejurimi. Se 
vorbește de bine evident și 
faptul acesta se datorește 
adevărului că cei doi au reu
șit să pună la cale o activi
tate privată. Aceștia au găsit 
niște clădiri ridicate în roșu și 
neterminate. Au pus amân
doi mâna și cu bani luați îm
prumut, le-au terminat. Apoi 
le-au utilat cu mașini și au 
atras oameni din oraș ce 
vroiau să muncească la mo
dul serios. își aduce aminte 
dl Vasile Potecă:

- La angajare l-am între
bat pe fiecare ce știe să facă 
și l-am pus să dea o probă. 
Numai după aceea l-am an
gajat.

- Deci ați realizat o se
lecție.

- Da. Era normal să pro
cedăm astfel întrucât por
neam la o treabă foarte se
rioasă.

- Ce anume, die Potecă?
- Am pornit cu materiale 

de construcții - țigle, pavaje și 
diverse accesorii din fibră de 
sticlă.

- Și cum merge treaba?
- Eu zic că bine. Societa

tea noastră "Internațional 
RUNIMEX” SRL - deși func
ționează doar din 1994, este 
tot mai cunoscută în Brad și în 
împrejurimi, ba chiar și în afa
ra județului.

- Câți oameni lucrează la 
firmă?

- Patruzeci și cinci. Cu 
acte în regulă. Și asigurăm la 
fiecare un salariu bun. Sun
tem la zi cu toate obligațiile 
financiare. Le cerem anga- 
jaților un singur lucru: să nu-și 
bată joc de muncă, de ceea 
ce facem aici. Lucrăm numai 
pe bază de comenzi ferme și 
ne respectăm toate obligațiile 
față de clienții noștri.

- Din fibre de sticlă ce fa
ceți?

- Chiuvete, rame, ba chiar

și piscine. Dar putem onora 
orice alte comenzi.

- Se poate zice că ați reu
șit, în afacere, împreună cu 
partenerul dvs?

- Avem planuri de extin
dere în viitor, dar am pornit- 
o bine. Rău este că, deoa
rece clădirile nu ne aparțin, 
nu putem investi în moder
nizarea și extinderea aces
tora.

- Vă pare rău că ați 
pornit afacerea?

- Nu, fiindcă'sunt sclavul 
situației pe care eu am 
creat-o. Asta îmi convine, 
mai ales că facem ceea ce 
au nevoie oamenii - mate
riale de construcții.

- Să fie începutul de bun 
augur!

- Mulțumim, asemenea 
și d-voastră!
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LECTURI INDISPENSABILE
Nu se poate ca un iubitor 

de literatură, căruia să-i spu- 
I nem convențional cititor avi

zat, să nu dorească această 
carte. în primul rând din cu- 

: riozitate, din dorința reîntâl
nirii cu o "latură" a operei 
celui care înseamnă pentru 
literatura universală mult 
mai mult decât alții care, din 
motive diverse, și bizare 
uneori, sunt mereu și mereu 
scoși în față. E lipsit de sens 
să ne ocupăm aici de deta
liile unor interese suferind 
prea adeseori de subiecti
vism și, din păcate, chiar de 
lipsa evidentă a simțului va
lorii. în această ordine de 
idei, traducerile din "opera” 
unor autori "deveniți celebri” 
brusc după ’89 și care, altfel, 
nu prea se știe despre ei, 
este o chestiune care ține 
de bun simț, respect pentru 

' cititor și pentru cultura sa; 
■ poveste pentru altcândva...

Apariția volumului I din 
Jurnal(ul) de scriitor al lui 
Dostoievski onorează neîn
doios Editura Polirom din 
lași care s-a "dedat" la o 
asemenea grea întreprin
dere. Dar obiectul rândurilor 
de fată este cartea și cel ca- 

v*------- ’----------- ------------ ---------------

Au venit, am văzut

Mai mult sau mai puțin apre
ciate, primite de unii cu simpatie, 

.de alții cu îngăduință sau scep
ticism, Serbările Cetății Deva 
1998 au făcut totuși ca timp de 
zece zile orașul nostru să 
prindă ceva mai multă viață. Fie 
că s-a pornit de la acțiuni orga
nizate special cu acest prilej, fie 
că sub generosul generic al ser
bărilor au avut loc manifestări de 
tradiție ale Devei, publicul a avut 
posibilitatea să aleagă între artă 
plastică și populară, teatru, umor 
și caricatură, muzică clasică, 
ușoară și populară, dans și tea
tru de păpuși. De diversitate, 
așadar, nu s-a dus lipsă; în pri
vința calității însă, ca întotdeauna, 
era loc și de mai bine - atât în 
organizare, cât și în prestația 
unor “protagoniști". Cum însă nici 
la case mai mari nu se reușește 
ca anumite exigențe să fie atinse, 
nu ne rămâne decât să învățăm 
din neajunsurile ivite, spre a le 

re a îmbogățit literatura uni
versală cu opere ca Frații Ka
ramazov, Amintiri din casa 
morților, Crimă și pedeapsă, 
Idiotul... Să amintim, deci, că 
F. M. Dostoievski a trăit între 
anii 1821-1881, având o bio
grafie în fața căreia multe su
biecte de roman palpitant pot 
fi socotite simple banalități. 
Considerat pe drept cuvânt 
unul dintre marii scriitori rea-

liști ai lumii, el are o existență 
într-adevăr zbuciumată, cu 
trecere de la viața cazonă la 
cea de scriitor implicat pro
fund în viața socială și reflec
tând-o în prima sa carte: Oa
meni sărmani. Adept al so
cialismului utopic fourierian cu 
accente sentimentale victorhu- 
goiene, atât în viața privată cât 
și în cea publică, el practica 
un liberalism alunecând 
deseori într-un radicalism ca
re a culminat cu arestarea sa 
și condamnarea la moarte. Es
te grațiat în ultimul moment, 
comutându-i-se pedeapsa în 
patru ani de muncă silnică și 
cinci ani de surghiun, interval 

timp. Reamintim (și ilustrăm) cu 
această ocazie spectacolul 
Teatrului Național din Cluj, cu 
piesa “Comedia erorilor", de W.

evita sau măcar a le diminua în 
viitor. Cine nu și-ar dori, în fond, ca 
Serbările Cetății să se transforme 
într-o adevărată sărbătoare în 
primul rând pentru locuitorii ora
șului, într-o manifestare de ținută, 
cu invitați pe măsură etc. Desigur 
că pentru asta e nevoie și de 
foarte mulți bani, mai ales că “ce
tățeanul de rând" se lasă tot mai 
greu ponvins ori disponibil să intre 
într-o sală de spectacol; iar "gura 
târgului" nu se poate "rupe" cu 
orice...

Așa încât până la urmă nu 
putem să ignorăm eforturile orga
nizatorilor acestei ediții a Ser
bărilor Cetății (Primăria municipiului 
Deva, Inspectoratul pentru Cultură 
și Centrul Creației Populare ale 
județului Hunedoara și mai ales 
Casa de cultură Deva), în cola
borare cu Uniunea Artiștilor Plas
tici, Filiala Deva-Petroșani, care au 
făcut posibile și câteva manifes
tări importante și reușite în același 

în care i-a fost permisă o sin
gură carte pentru lectură - 
Biblia. Toate acestea fiind con
secința pentru vederile sale so- 
cialist-occidentale... însă, a- 
ceastă perioadă din viața sa a 
avut un efect aproape specta
culos: dintr-un socialist convins, 
adept al progresului, a devenit 
un mistic, un.acuzator al acti
vității revoluționare și un parti
zan al slavofilismului, concepții 

F.M. Dostoievski: JURNAL DE SCRIITOR 
Editura Polirom, lași, 1998

clar reflectate în Amintiri din 
casa morților - carte care este 
comparată, de către mulți critici 
literari, cu Infernul lui Dante. Pri
vite lucrurile din această pers
pectivă, referirea la Jurnal... 
devine ceva mai lesnicioasă. în 
primul rând, obișnuiții cu scri
erile dostoievskiene îl vor re
găsi rapid pe autorul care a 
zguduit multe generații de scri
itori, fiindcă el ne introduce 
încet-încet în laboratorul lui de 
creație, acolo unde, în cuptoa
rele arderilor sale artistice, se 
întrevăd personaje, acțiuni, si
tuații care vor constitui osatura 
cărților. Ne dăm la fel de re
pede seama că el nu putea fi

Shakespeare (foto 1); Expoziția 
de pictură și grafică a Taberei 
naționale de la Geoagiu Băi, edi
ția l-’98 (foto 2 - aspect de la 
vernisaj); prezența la Deva, cu 
prilejul Festivalului de umor “Li- 
viu Oros", a scriitorului și publi
cistului Cornel Udrea, cu cea 
mai recentă carte a sa - “Repro
ducerea la bufnițele împăiate” 
(foto 3).

Georgeta BÎRLA 

decât un fin și desăvârșit ob
servator a tot ceea ce se pe
trecea în juru-i, acumulând 
astfel material extrem de valo
ros pentru opera sa, după 
cum și reiese, edificator, din 
următorul citat: "S-a terminat 
balul copiilor, a început balul 
părinților și, totuși, Doamne, 
câtă mediocritate! Toată lumea 
are costume noi și nimeni nu 
este vesel; toți sunt orgolioși și 
nimeni nu e capabil să arate 
ce poate; toți sunt invidioși și 
toți tac și se trag deoparte.” (p. 
182). Folosirea altor citate nu 
ar ajuta în plus pe virtualul citi
tor, de-aceea, mai importante 
mi se par alte câteva informa
ții, telegrafice: Dostoievski a 
publicat, între altele, Oameni 
Sărmani (1845); Umiliți și obi
diți (1861); Amintiri din casa 
morților (1861); Jucătorul 
(1866); Crimă și pedeapsă 
(1866); Idiotul (1868/1874); 
Demonii (1872); Adolescentul 
(1875); Frații Karamazov 
(1880).

... în acest fel, sincer să 
fiu nu cred că mai este loc 
pentru o recomandare a 
Jurnalului pentru lectură, 
când autorul este cine este...

Dumitru HURUBĂ

Lucrările realizate în cadrul 
celei de a 19-a ediții a "Taberei 
Cinciș" au fost înfățișate publi
cului în cadrul expoziției verni
sate de curând la Clubul "Side- 
rurgistul” din Hunedoara.

Susținută, cu toate dificul
tățile financiare actuale, de admi
nistrația și sindicatul S.C. "Side
rurgica" SA, tabăra a prilejuit din 
nou conlucrarea unei grupări de 
plasticieni cunoscuți, sau mai 
nou-veniți, iar expoziția este 
relevantă pentru viabilitatea 
acestei grupări. Alături de cei ce 
susțin, prin creațiile lor, "tema” 
peisșgismului, au apărut și câți
va pictori tentați de tehnici mo
derniste și post-moderniste. 
Fără-ndoială, revelația ediției 
este Radu Roșlan, cu trei lu
crări ("Simetrii”, "Percepție mon
tană" și "Spre cer") și cu o ex
cepțională galerie de portrete, 
probând un simt acut al con-

Profetul Mahomed spunea ca 
e bine să te ferești de Poeți, deoa
rece aceștia știu tot ce e în cer și 
pe pământ, asta deoarece ei se 
află sub influența djinilor-spirite ale 
deșertului. De altfel, chiar cuvântul 
“geniu" își are originea în "djin".

Și teologii creștini au dezbă
tut mult problema originii poeziei 
și a artei, în general. Disputa s-a 
încheiat atunci când Papa loan 
Paul al ll-lea, el însuși poet, a 
hotărât că arta vine de la Duhul 
Sfânt. Frederico Garcia Lorca

/

/

>

Z/zz' vis a! altcuiva
Povestit de pana wea

“Ce mai faci, tânără fată,
în raze de stea îmbrăcată, 
Atât de de devreme plecată?
Ce mai faci, draga mamii,
îți numeri, luminați, anii?
De ce nu te joci
Printre strugurii vii
împreună cu ceilalți copii
Care sunt atâta de vii?
“M-așjuca, mamă, așa m-așjuca,
Dar mi-e grea rochița de lacrima ta!"

Război cu ui ine însumi
la 16 am (1906)

Chiar și singurul vals
L-am dorit cu mâna pe tâmplete tale
Ochii pe care-i simțisem
Stăteau la mila străzii,
Crede-mă, crede-mă,
Ușile toate erau deschise
Și tramvaiele goale...
Te uitai cu milă
Tocite de pene, brațele mele,
Brațele mele împletite pentru singurul vals.

Ciprian NICKEL

LiMPC-PG. 4>l CUR.ATĂ, lu&IRLA
...Clopotele de sticlă ale bise

ricilor din cer nu mai bat. Lumea e 
prea plină de păcat, iar ele s-ar 
sparge, căci vraja ce le-a făcut să 
sune nevătămate s-a destrămat 
acum. Și poate că, într-o noapte, 
Dumnezeu, cu   j  —. 
ochii în I 
va lepăda de noi, 
strivindu-ne sub talpa albă a ce
telor de îngeri.

Ce va mai rămâne din noi 
atunci? Omenirea toată va fi ca o 
pasăre-ngropată până la ge
nunchi, o pasăre cu rădăcini 
care-și devoră aripile. Care nu se 
va mai înălța în propriul destin.

Dar El, Dumnezeu, chiar și în 
acea clipă de întuneric, tot nu ne va 
fi uitat. A lăsat, din fericire, pentru 
fiecare în dar, câte o lacrimă din 
plânsul Său de atunci când a poto
pit lumea. "Cel mai frumos loc de 
pe pământ" - acesta va fi 
dumnezeiescul dar, tăinuit în sâm
burele unei lacrimi.

...Cel mai frumos loc de pe 
pământ?

Se află în inima ființei iubite: e

lacrimi, se i Cârtiri spre casqjnimii
Ha dp noi

ciziei liniei în desen, egalabilă cu 
a lui Tiberiu Fazakas.

Simezele, etalate în mozaic, 
oferă și alte reușite, din care am 
remarcat îndeosebi: "Peisaj" I și II

Cronica plastică

(Constantin Găină - rafinament 
cromatic, uleiuri vii, tonuri lumi
noase); Victor Cacoveanu ("Ar
cade", "Așezare" - lucrări de 
tensiune emoțională, dar riguros 
supuse unui simț geometrizant); 
Mia Anilevschi ("Vântul verii", 
"Pietre și ape", "Rădăcini" - evo
luție bună, laborioasă în desen și 
apăsând pe tonuri calde).

Și Tlberiu Balăzs confirmă 
un modernism al desenului schițat, 
acut în cromatici febrile ("Vase cu 
lămâi", "Nud”, "Cascada") - toate 
lucrările probând din nou un talent 
de excepție; Dan Pichiu-Vifor 

nu a fost străin de aceste dispute 
dar prea puțin i-a păsat sub influ
ența cărui spirit scrie.

S-a născut acum 100 de ani în 
Granada, Spania, și în timpul scurtei 
sale vieți a scris în toate formele 
poetice: de la vers alb sau liber 
până la complicate forme fixe sau 
poeme dramatice. A murit în 1936 
asasinat de trupele franchiste. M- 
am întrebat deseori de ce poeții mor 
(relativ) tineri. Răspunsul mi l-a dat 
Nichita Stănescu: "Poetul nu deznă- 
dăjduiește niciodată, pentru că 

*

puntea clădită de Cel-de-Sus, din 
perle și vis, către poarta de cleștar 
a cerului. Trece-vom noi oare vreo- 
dat' peste aceste punți, călcând cu 
grijă, încurcați și timizi, de frică să 
nu le pătăm, spre poarta de cleștar 

. a cerului?
j Ce va mai 

•Z rămâne din noi a
tunci? Zdrențăroși, cu sufletele 
peticite, ține-vom palmele strânse 
căuș: unii vrem să dăruim, alții vor 
cere cioburi de lumină. Le-om 
strânge cu stângăcie la piept de 
parcă ar fi jucării, de parcă am fi 
copiii Teamă ne va fi să nu ni le ia 
cineva. Dar, vai, nu ne va fi dat să 
știm că toți oamenii, adunând lao
laltă aceste fragmente, am putea 
făuri la loc, așa ca pe un curcu
beu, gândul cel bun din care a fost 
plămădită lumea?

Ce va mai rămâne din noi 
atunci?

Limpede și curată, IUBIREA - 
aceasta e minunea de senin a 
Lumii...

Dorin PETRESC 
.............  ■ ■ -D

■ ................... 

excelează îndeosebi prin "Pe 
lac”, tempteramental și sintetic, 
deopotrivă, ca și Dana Cslrl -, o 
"poetă" a culorilor aflată în evi
dentă propensiune expresionistă 
("Pensule cu voal, "Gospodărie”) 
ca și Mia Anilevschi. în fine, C- 
tin Petrescu este remarcabil 
cu "Pădurea”, Ovldlu Bodeanu 
prin "Natură statică" și "Peisaj" - 
aceștia optând pentru tehnici 
moderne, novatoare.

S-a remarcat că nu se dau 
nume mai inspirate lucrărilor dar 
și prezența tonică a unor artiști 
care împing bornele convențio
nalismului spre profesionalism, 
nota bene. Sigur, doritorii pot vizita 
expoziția și aprecia în direct, 
până-n 25 octombrie, lucrările 
taberei, moment tot mai rar în viața 
culturală a Hunedoarei, dar plin 
de vibrație și relevant prin calitate.

Eugen EVU
------ y

cla -Ho'iaa
_________________________
Poetul moare înainte să deznădăj- 
duiască".

în limba română “Cânticele 
țigănești" ale lui Miron Radu Pa- 
raschivescu se află sub influ
ența directă a cărții capitale a lui 
Lorca “Romanceros gitan".

Garcia Lorca spunea: "înțe
leg orice artă poetică, doar că 
îmi schimb părerile din 5 în 5 mi
nute”. Așa nehotărât cum a fost 
el, a lăsat o operă excepțională, 
atât Spaniei, cât și omenirii.

Ciprian NICKEL
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil în satele 
Lunca și Cărăstău. Informații 
Bulzan, Brad, tel. 650937 (5066)

• Vând casă, curte, grădină cu 
pomi fructiferi în Boz, comuna 
Brănișca. Informații Boz, 181,

• Vând SRL nou înființat, cu
capital majorat. Tel. 626301 
sau 624576. (3219)__________

• Confecționez și vând căldări 
de aramă 145 litri, 180 litri. 
Gabor lanoș, Dobra, str. M.Emi- 
nescu, 17. (3202)

• Vând CD-uri cu muzică și 
jocuri. Informații tel. 092700294

• Teatrul de Estradă Deva 
anunță concurs în data de 02 
noiembrie 1998, pentru 
următoarele posturi: orga
nizator spectacol, un post, 
balerini, balerine. Relații 
suplimentare la tel. 215344, 
între orele 8-15. (3229)

• Efectuez transport per
soane la Bekescsaba și Bu- 
curești. Tel. 217882 (3237)

• Caut femeie serioasă pen
tru îngrijit gospodărie la țară 
zona Hațegului Tel. 094/ 
602257.

• Au trecut 5 ani de când ai 
plecat pe drumul fără întoar
cere, scumpul nostru fiu, frate 
și cumnat

familia Mic. (3220)
• Vând casă, 5 camere, curte, 

multiple dependințe. Relații, tel. 
054/655113 (5067)

• Vând sau schimb aparta
ment 2 camere, Hunedoara, 
bdul Traian, parter cu garsonieră 
Deva. Tel. 227510 (3241)

• Vând garsonieră, ultracen
tral, zona pieței. Tel. 220653, 
233283. (3240)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 3, boxă, garaj, lângă piață. 
Tel. 215094, după ora 18. (3238)

• Vând apartament 2 camere, 
Hunedoara, negociabil. Tel. 
711658, după 16. (5592)

• Vând urgent casă în Sime-
ria, tel. 092570203, 092/ 
570202. (4508)______________

• Vând tractor U850, DT, sau 
schimb cu U650, vacă cu vițel și 
junincă gestantă. Tel. 094/ 
611447 (3230)

• Vând Opel Ascona 1,6 sau 
piese, talon Opel. Tel. 215876 
(3239)

• Vând Volga tip nou, motor 
Diesel, M24. Informații Săcel, 
Hațeg, nr. 89. (3416). ’

• Vând tractoare agricole, im
port Germania, în stare de 
funcționare. Hunedoara, str. 
Buituri, nr. 13. Tel. 054/723123

(3227)
• Vând telefoane celulare 

second-hand. Deva, tel. 094/ 
859958 (3231)

•Vând televizorTelecolor, tub 
franțuzesc, set motor Dacia 
1300, punte, tel. 622239 (3232)

• Vindem bicicletă Pegas, 3/
4, rabatabilă, stare bună. Deva, 
tel. 621759 (3233)____________

• Vând calorifere aluminiu, 
din import, noi, sub prețul 
pieței. Tel. 094/812879 (3417)

• Vând urgent masă biliard 
nr.7. Deva, tel. 627627 (3243)

• S.C. TIROL SA Satu Mare 
comercializează utilaje panifi
cație second-hand, import Ger
mania, recondiționate. Tel. 061/ 
710029. (OP)

• DE VÂNZARE ÎNCĂLȚÂ- 
MINTE DE IARNĂ ITALIANĂ 
SECOND-HAND, EN GROS, 
ÎN SACI DE 20 KG LA 20.000 
LEI/KG CU TVA INCLUS. 
INFORMAȚII LA TELEFON 
054/728291, ORELE 20-22. 
(5599)

• Vând urgent cuptor pati
serie, 3 tobe, preț 6 milioane, 
negociabil. Tel. 054/711955 
(5594)______________________

• Vând Pentium 686, 100 la

DIVERSE

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

• Ofer valută împrumut, ga
ranție imobiliară sau aur. Relații 
tel. 092746593. (3242)

•S.C. Mercur SA Brad orga
nizează licitație cu strigare în 
data de 27 octombrie 1998 
pentru vânzarea unui spațiu 
comercial, situat în Brad, str. 
Republicii, bloc 6. Informații, 
tel. 650958 sau 650968, la 
sediul societății. (5068)

PIERDERI

• Pierdut diplomă stenodac
tilografiei, pe numele Zeve- 
leanu Coculeana. O declar nulă. 
(5598)

^£OMEMORARI

• In 25 octombrie se împli
nesc 2 ani de la trecerea în 
eternitate a celui care a fost

• C u adâncă durere fiul 
Miron, nora Lenuța și nepoții 
Daniel și Miki anunță încetarea 
din viață a dragului lor

GAȘPAR MIR0N
din satul Boz. înmormântarea va 
avea loc azi, ora 13, în Boz. îi vom 
păstra veșnică amintirea. (3245)

• Familiile Ciun Liviu și Manea 
Octavicin regretă moartea celui 
care a fost un om minunat

GAȘPAR MIRON
și transmit sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.- Dumnezeu sa- 
I odihnească (3246).

• Cu adâncă durere familia 
Pârva anunță decesul dragei 
lor soții, mame și bunici

PÂRVA VICTORIA
înmormântarea va avea loc 

azi, ora 13, la cimitirul din 
Simeria. Dumnezeu s-o odih- 
nească în pace!

• Cu adâncă durere anun
țăm încetarea din viață a celei 
care a fost o bună mamă, 
soacră și bunică

ILEANA BARBU
de 67 de ani, din Vețel. înmor
mântarea va avea loc azi, ora 
13. Nu te vom uita niciodată. 
(4503)

(5600)
• Vând Mercedes 200 Diesel- 

123, înmatriculat persoană 
fizică. Tel. 723221 (5597)

• Vând autotractor Raba, cu 
dublu ax, plus semiremorcă cu 
numere noi și carte de identitate. 
Tel. 716129, 723905, după ora 
16. (5595)

• Vând tir 18 tone, sau schimb 
cu autoturism, plus diferență. 
Tel. 094505257. (5070)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092368868 (2111)

• Vând centrală termică, pe 
lemne, cărbune, motorină, gaz, 
calorifere oțel, boilere Instant 
(gaz), pompe recirculare. Tel. 
723908, 092/701072 (5585)

• Vând țuică prună, 15.000 lei/ 
litru, ofer spre închiriere garso
nieră. Tel. 092/329384 (5587)

• Vând covor artizanat. Deva, 
tel. 227274. (3217)

* In (Juice ocazie,
PUBLICITATE PRIN

"CUVÂNTUL LIBER"

200 MHZ, 16 MRAM- 3.600.000 
lei, aspirator Daewoo, 590.000, 
boiler 100 I, 230 000. Tel. 092/ 
258438 (5596)

• Vând calculator HC-2000 
sau schimb cu electronice. 
Relații la tel. 650196, după ora 
19. (5069)

ÎNCHIRIERI

• închiriez'rochii de mireasă 
și accesorii modele deosebite, 
pentru domnișoare deosebite. 
Orăștie, Primăverii, 19. (5734)

• Ofer spre închiriere aparta
ment 2 camere, central, semi- 
mobilat. Deva, tel. 225942 
(3228)

• Ofer de închiriat apartament 
2 camere, etaj 1, nemobilat, str. 
1 Decembrie, Simeria. Țel. 
224292.

OFERTE DE 
SERVICII

• Firmă distribuitoare de 
dulciuri angajează agenți co
merciali. Informații la tel. 058/ 
751154 (3235)

MIHĂm MARIȘ
Parastasul duminică, 18 oc

tombrie 1998, la Biserica “Sf.Ni- 
colae”, str. A.lancu. Lacrimi și flori 
presărăm pe mormântul tău. 
Odihnește-te în pace! (3236).

• Se împlinesc 5 ani de când 
ai plecat negândindu-te că nu 
te vei mai întoarce

MIHĂrĂ MARIȘ
Odihnește-te în pace! Cei 

ce te plâng și te așteaptă 
mereu, bunica, mătușa, un
chiul și vărul. (3236)

• Cu aceeași durere care ne- 
a doborât acum 8 ani și care nu 
va dispărea niciodată amintim 
crunta trecere în neființă, în 16 
octombrie 1990, a celei care a 
fost cea mai dragă pentru noi

GORGHI IOANA
Copiii Daniela, Daniel și 

soțul loan. (3476)

• în amintirea celor care au 
cunoscut-o și îndrăgit-o, la 16 
octombrie 1998, se împlinesc 8 
ani de când ne-a părăsit, la 
numai 44 de ani, buna și gin
gașa noastră soră și cumnată

GORGHI IOANA (SCHMIDT)
Cu aceeași durere în suflet 

te plâng și acum surorile, frații, 
cumnatele și cumnații din Alba 
lulia și Tîrgoviște. (3476)

• “Azi pe-al tău mormânt/Ai 
familiei ochi plâng/ Dar tu nu îi 
vezi, că de i-ai vedea/ l-ai 
șterge și i-ai mângâia". Astăzi 
se împlinește un an de când 
scumpul nostru fiu, soț și tată

IdolarSUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină

9359 lei
5720 lei 
7893 lei 

15954 lei

15 OCTOMBRIE
1 franc elvețian

1 franc francez

100 lire italiene

7021 lei

1706 lei

578 lei
Cursurile incluse in această listă au la bază cotații ale societăților ban

care autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in tranzacții efective de schimb 
valutar și înregistrări.

p — — — — — — — — — — — — — — — — — 1

Consiliul local al municipiului > 
i Hunedoara I
I organizează 'I LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 2.11.1998, ora 10,00, lai 

| sediul său din str. Libertății, nr. 17. |

I Se oferâ spre vânzare o AUTOUTILITARĂ
* DACIA 1310 BREAK, cu nr. de înmatriculare J 
| 1 - HD - 4610, cu anul de fabricație 1987. | 

| Documentele de înscriere și participare la licitație se depun la | 
| sediul Consiliului local până în data de 30 octombrie 1998. Taxa |
■ de înscriere și participare la licitație de 50.000 lei și garanția de j
. 10% din valoarea licitată se depun la casieria instituției. .
■ Informații suplimentare la sediul Consiliului local sau la ! 
I telefon 054/713766.
L — _ —————— — — — — — — J

TEATRUL DE 
ETTR/^IT>A ITEW^A 

anunță concurs în data de 5 noiembrie 
1998 pentru ocuparea postului de director.

Relații suplimentare la telefon 215344, 
între orele 8-15,00.

Soluții germane pentru 
amenajări interioare

SC QUASAR SA 

angajează 
contabil

Condiții:
- studii medii
- vechime in domeniu 

minimum 3 ani
- vârsta maximă 30 ani
- cunoștințe in dome

niul financiar-contabil
Informații la tel. 054/ 

2>2999

BOTA CORNEL
Amintirea ta va rămâne veș

nic în inimile noastre. Soția și 
copiii. Parastasul de pomenire, 
duminică 18 octombrie la Bise
rica dm Fizeș. Nu te vom uita 
niciodată. Familia. (5441)

• Aducem un pios omagiu 
dragului nostru soț și tată

dr. TIVĂRUȘ I0AN EUGEN 
la împlinirea a doi ani de la 
dureroasa dispariție. Come
morarea va avea loc sâmbătă, 
17 octombrie a.c., ora 9, la 
Biserica de pe strada Libertății, 
Deva. (3223)

BÎC PETRU
se odihnește în țărâna cimiti
rului din Tîrnăvița. Dumnezeu 
să te odihnească în pace! Flori 
și lacrimi arzătoare pe tristul 
tău mormânt. Mama, soția, fiul 
și nora. (4510)

Banca Română pentru Dezvoltare
MAJOREAZĂ DOBÂNZILE PENTRU DEPOZITELE ÎN LEI

, 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni

Persoane fizice

Persoane juridice

cu plată lunară 
a dobânzii

45% 46% 47% 48% 49% 50%

Persoane fizice cu plata dobânzii _ _ 48% 49% 50% 53%
_________________la expirarea termenului___________________________________________________

BRD NU percepe comisioane la desființarea depozitelor.
BRD oferă clienților săi posibilitatea capitalizării dobânzilor sau a utilizării acestora, lunar.
în cazul depozitelor cu plata dobânzii la expirarea termenului, prin capitalizare, veniturile anuale 

corespund unor randamente (dobânzi) de 56,43% pe an pentru depozite pț termen de 90 zile, de 54,17% 
pe an pentru cele pe 180 zile și 53,87% pe an pentru cele pe 270 zile.

Depozitele constituite de persoanele fizice sunt garantate potrivit Legii nr. 88/1997.

♦ 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: ■ SIMAKO
Deva, Bd. Decebal, bl. P, tel./fax.: 054-211053

SC ASIGURARE - 
REASIGURARE ARDAF SA 

(Deva, str. Dragoș Vodă, nr. 18, 
tel. 222299

Angajează prin concurs:
• Secretară pentru sediul din Deva:
- cunoștințe dactllograflce șl operare PC

• Inspector asigurări pentru Agenția Hațeg:
- studii superioare
- posesor permis + autoturism

• Inspector asigurări pentru Agenția Brad:
- studii superioare
- posesor permis + autoturism

Cererile însoțite de curriculum vitae se 
primesc la sediul societății din Deva până in data 
de 01.11.1998, de unde veți primi șl tematica 
pentru concurs.

i
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12.05 Miracolul românesc (do/r) 
•13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Dosarele istoriei 
(do/r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Scena. Festivalul 
Internațional ,.Zilele teatrului Valah” 
18.Q5 Studioul electoral 19.05 Sunset 
Beach (s, ep. 324) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 
Justiție militară (s, ep. 34) 21.50 
Nimic sfânt (s, ultimul ep.) 22.45 
Jurnalul de noapte

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.15 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Em. pt. persoanele cu 
handicap 15.30 Arhive românești (r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.00 Simba, regele Leu (d.a) 17.30 
în flagrant (anchetă) 18.05 Studioul 
electoral 19.05 Sunset Beach (s, ep. 
325) 19<£5 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Omul care știa 
prea multe

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 13.50 Un cântec 
pentru fiecare 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Engleză 15.35 Viață 
de câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 14)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 Moment 
folcloric 17.40 Tribuna partidelor parla
mentare 17.55 Filmele săptămânii 18.00 
Hei-rup! Hei-rap! (cs) 19.10 Portrete în 
acvaforte 19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (mag.) 20.10 Natacha 
(s, ep. 58) 22.00 Răpiri organizate 
(dramă Italia 1975)

9.00 Justiție militară (s/r) 9.50 Un 
cântec pt. fiecare 10.00 în fața dv. (r) 
11.00 S.O.S. Patrimoniul (r) 11.30 
Scena politică (r) 11.50 Un cântec 
pentru fiecare12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(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. 15) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.00 Știri bancare și 
bursiere 19.10 Dosarele istoriei (do)
20.10 Natacha (s, ep. 59) 22.00 Teatru 
TV prezintă: „Boema"

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă
10.20 iluzii (s, ep. 67) 11.20 Printre 
rânduri (talkshow/r) 12.20 A treia 
Planetă de la Soare (s/r) 13.30 
Planeta vie (ep. 93) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
105) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 22) 18.00 Decepții (s, ep. 
62) 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Pericol iminent (s, ep. 6) 
22.00 Viitorul începe azi (s, ep. 
28) 23.30 Agenția de presă 23.35 
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6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s, ep. 68)
11.20 Pericol iminent (s/r)12.20 
Viitorul începe azi (s/r) 13.20 Fără 
limită 13.30 Planeta vie (do, ep. 94) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow)15.30 Dallas (s, 
ep. 106) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 23) 18.00 Decepții (s, 
ep. 63) 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Dreptul la viață (dramă SUA 
1998) 23.30 Agenția de presă
23.35 Schimbul de noapte 
(talkshow)

9.35 Roata norocului (r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Cameră cu vedere 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Procesul 
etapei (r) 14.00 Urmărire generală 14.20 
Reforma la români (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 143) 
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 Vrăjitoarele din Eastwick (co. SUA 
1987) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 
156) 23.00 Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Audiența națională (talkshow) 

9.00 Agenda electorală 10.05 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.55 Vrăjitoarele din 
Eastwick (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Audiența națională 
(r) 14.00 Profeții despre trecut (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 603) 16.00 Nano 
(s, ep. 144) 17.00 Știrile PRO TV 17.25 
Suflet de femeie (s, ep. 49) 18.10 Știrile 
PRO TV 18.15 Studioul electoral 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Spitalul de urgență (s, ep. 7) 21.30 
Pensacola - forța de elită (s.ep. 17) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Veronica (s, ep. 7) 23.00 Știrile PRO 
TV/Profit 23.30 Profesiunea mea, cultura 

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) 16.00 Știri
16.15 pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s) 18.00 Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Și mâine e o zi (dramă SUA 
’86) 22.00 Fotbal: Leicester City- 
Tottenham (d) 

7.00 Prima oră (mag.)IO.OO Agenda 
electorală 10.15 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 11.10 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 11.10 1999 
(s/r) 12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 
13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
Călătorii în lumi paralele (s) 18.00 
Studio 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Rivalii (do) 21.15 
Dezvăluirea (f a. SUA 1994) 23.00 
Știri

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.15 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Simba, regele Leu (d.a) 17.30 
Medicina pentru toți (mag. medical) 
18.05 Studioul electoral 19.05 Sunset 
Beach (s, ep. 326) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.30 
Fotbal Liga Campionilor: Bayern 
Munchen - FC Barcelona 22.40 
Jurnalul de noapte
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 Agenda 
electorală 10.15 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 uialog. 
Actualitatea editorială 15.30 Ecclesiast 
'98 16.00 Conviețuiri 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 Timpul Europei 
18.05 Studioul electoral 19.00 Sunset 
Beach (s,e p. 327) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 Prietenul 
nostru comun (s, ep. 4) 22.00 Reflecții 
rutiere 22.10 Cu ochii’n patru 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 Dintre sute 
de catarge

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 Comorile 
lumii (do/r) 11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(r) 14.00 Em. în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 16)
16.45 Santa Barbara (s) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 19.00 
Știri bancare și bursiere 20.10 
Natacha (s, ep. 60) 22.00 Fata din 
Cadillac (f.a. SUA 1994) 0.00 
Meridianele dansului 

8.25 Fotbal etapa a 3-a a Ligii 
Campionilor: Athletic Club Bilbao - 
Juventus Torino (înreg.) 11.00 Sporturi' 
extreme (do) 11.30 Cultura în lume (r), 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Em. în Ib. germană 
15.00 Vatican - al treilea mileniu creștin
15.10 Limbi străine. Spaniolă 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep.17) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.00 Știri bancare și 
bursiere 20.10 Natacha (s, ep. 61) 
21.00 în fața dvs 22.00 No smoking (co,. 
Franța 1993, ultima parte)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s, ep. 68) 
11.10 Cezar și Cleopatra (f/r) 
13.00 Constelația Cinema (r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 95) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.30’Dallas (s, ep. 107) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s,e p. 
24) 18.00 Decepții (s, ep. 24)
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Toată lumea minte (thriller 
Canada 1992) 23.35 Prezentul 
simplu

10.05 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 
Gesturi însemnate (s, ep. 9) 11.45 
Pensacola - forța de elită (s/r) 12.30 
Fiica oceanului (s, ep. 45) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura 
(r) 14.00 Puncrul pe I (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s,e p. 145) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s, ep. 50) 18.10 Știrile PRO TV
18.15 Studio electoral 18.50 Roata 
norocului (cs) 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Iubire și 
iertare (dramă SUA '98, p. II) 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun după tine 
(s, ep. 7) 23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Pro și contra cu Octavian Paler/ 

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r'10.20 Iluzii (s,e p.' 70) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 Vedete 
în papuci (r) 12.50 Sâmbete și 
zâmbete (r) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 96) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 108) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 25) 18.00 
Decepții (s, ep. 65) 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Nightman (s, ep. 
7) 22.00 Procurorul (s, ep. 6) 
23.35 O clipă de rătăcire (dramă 
SUA 1996)

9.00 Agenda electorală 9.00 Roata 
norocului (r) 10.05 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 11:00 Iubire și iertare (f/r) 12.30 
Nebun după tine (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 14.20 Am întâlnit și români fericiți (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s,e p. 605) 
16.00 Nano (s, ep. 146) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.25 Suflet de femeie (s, ep. 
51) 18.10 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 98) 21.30 
Nikita (s, ep. 33) 22.15 Știrile PRO TV
22.20 Chestiunea zilei 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 7) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa

7.00 Prima oră (mag.) 10,00 Agenda 
electorală 10.15 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 11.10 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 11.10 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) 17 1-5 
Călătorii în lumi paralele (ș) 18.00 
Studio electoral 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Un alt 
început (s, ep. 19) 21.15 Tinerețea 
sufletului (co. SUA 1983) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow;

7.00 Prima oră (mag.) 10 00 Agenda 
electorală 10.15 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 11.10 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 11.10 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) 17.15 
Călătorii în lumi paralele (s) 18.00 Stu
dio electoral 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Ma£ada (s)
21.15 Hindenburg (dramă SUA 1976) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 Agenda 
electorală 10.15 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 De la lume adunate... 
12.30 Conviețuiri (mag.) 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Ecoturism (mag.) 15.30 Em. în limba 
germană 17.00 Repere vitale 17.30 
Mapamond 18.00 Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 328) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Pe lacul din pădure (f.p. 
SUA 1996) 22.30 Jurnalul de noapte 
22.45 Festivalul Național al Romanței 
„Crizantema de Aur"

9.00 Prietenul nostru comun (s/r) 
10.00 Dintre sute de catarge... (r) 
10.50 Lumină din lumină (r) 11.30 
Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 15.10 Limbi străine 
pentru copii: Italiană. Engleză 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep.18) 16.45 Santa Barbara (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Studioul electoral 19.00 Știri 
bancare și bursiere- 19.10 Arhive 
românești 20.10 Natacha (s, ep. 62) 
21.00 Vânare de .vânt (div.) 22.00 
Time out (em. sportivă) 23.10 
Căderea vulturilor (s, ep. 2)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 71) 
11.20 Nightman (s/r) 12.20 
Procurorul (s/r) 13.20 Fără limită
13.30 Planeta vie (do, ep. 97) 
14.00 Știrile amiezii 15.30 
Navarro (s,e p. 16) 17.00 
Caracatița 3 (s, ep. 4) 18.00 
Decepții (s, ep. 66) 19.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 7) 20.00 
Detectivi la Malibu (s,e p. 7) 21.00 
Din 7 mutări (co. SUA 1985)
23.30 Agenția de presă 23.35 
Twin Peaks (s,e p. 23)

9.00 Agenda culturală 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.40 Gesturi însemnate 
(s, ep. 10)11.25 Beverly Hills (s/r) 12.10 
Melroșe Place (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 întâlnire cu presa (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s, ep; 606) 16.00 
Nano (s, ep. 147) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Urpiărire generală 18.00 Audiența 
națională (talkshow) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.20 Chestiunea zilei 20.30 Ultima 
frontieră (s,e p. 17) 21.30 Gothic (f. hor
ror Anglia 1987) 23.15 Știrile PRO TV - 
un altfel de jurnal 23.35 Chestiunea zilei 
23.50 Poltergeist - Moștenirea (s)

7 00 Prima oră (mag.) 10.00 Agenda 
electorală 10.15 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 11.10 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) 17.15 
Călătorii în lumi paralele (s) 18.00 
Studio electoral 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Atingerea 
îngerilor (s) 21.15 Pași spre trecut 
(dramă SUA 1983) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)
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9.05 Aladdin (d.a) 9.35 Tip-Top, Mini 
Top! (em. pt. copii) 11.00 
Perfecționistul (co. Australia 1987)
12.35 Ordinea publică 13.30 Ecranul 
(mag. cinema) 14.30 Turnul Babei 
(mag.) 17.00 Nebunia capetelor (do. 
istoric) 17.45-Baywatch (s, ep. 168)
18.30 Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 
ep. 6) 18.55 Teleenciclopedia (mag.)
19.45 Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 D-nul și d-na 
Smith.(s,e p. 1) 22.25 Cele două 
doamne Carroll (dramă SUA 1947) 
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7.00 Bună dimineața... de la București! 
(mag. matinal) 8.30 Lumină din lumină 
9.05 Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a)
9.30 Kiki Riki Miki (mag. pentru copii) 
11.00 Viața satului 13.00 Biserica 
satului 14.30 Video Magazin; Fotbal 
divizia A: Rapid-Dinamo (d); Super Gol 
Show (cs) 18.50 Serial de călătorii 
(do) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Favoarea, ceasul și 
peștele cel mare (co. Franta/Anglia/ 
SUA 1991) 22.40 Telesport 22.50 D-na 
King, agent secret (s, ep. 42) 23.35 
Festivalul Național al Romanței 
„Crizantema de Aur" 

8.05 D.a. (r) 8.30 Sporturi extreme 
(do) 9.00 Comorile lumii (do) 10.35 
Documentele culturale (do) 11.15 
TVR Timișoara 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Testamentul tinereții 
(s, ep. 1) 14.50 Bijuterii muzicale
15.35 Viață de câine (d.a)-16.00 
Țiganca (s, ep. 19) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Tradiții (mag.) 19.00 
Festivalul Național al Romanței 
„Crizantema de Aur" 21.05 Teatru 
TV: „Valsul lebedelor" 22.20 Stop- 
cadru! 22.30 Ateneu 23.30 
Conviețuiri (mag.)

9.00 Comorile lumii (do) 10.00 Repere 
vitale (r) 11.15 Ansamblul „Doina 
Gorjului” 11.30 Handbal masculin 
România-Slovacia în preliminariile CM 
(d, Oradea) 13.05 TVR lași13.30 
Creanga de Aur (do) 14.00 
Testamentul tinereții (s, ep. 2) 14.50 
Vitrina personajelor de operă 15.10 
Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 20) 16.45 
Santa Barbara (s) 19.00 De cealaltă 
parte a miezului nopții (s, ultimul ep.)
19.45 Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Sportmania: Wes
tern Union World; Fotbal Juventus 
Torino-lnternazionale Milano (d)

7.55 Caracatița (s/r) 9.00 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 9.25 Noile 
aventuri ale lui Flash Gordon (d.a) 
10.00 între prieteni 11.00 Mileniul III: 
spaime, soluții, speranțe (mag.) 
12.00 100° Celsius (talkshow) 
13.00 Fotbal (transmisiune în direct) 
16.00 Constelația cinema (mag.) 
16.30 Fete de provincie (s, ep. 7) 
17.00 Pe cont propriu (s, ep. 7) 
18.00 Decepții (s, ep. 67) 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20.00 
Nash Bridges (s, ep. 39) 21.00 Iubire 
trădată (dramă SUA 1996) 23.30 
Tropical Heat (s, ep. 5) 0.30 Magia 
Emmanuellei (f. er. SUA 1992)

8.30 Spirit și credință (em. 
religioasă) 9.15 Animal Show (s, 
ep. 18) 9.45 Denver ultimul 
dinozaur (d.a) 10.15 Mighty Max 
(d.a) 11.00 Poveștile prietenilor 
mei 12.00 Printre rânduri 
(talkshow) 13.00 Documentar 
14.00 Duminica în familie (mag.) 
18.00 Decepții (s, ep. 68) 19.30 A 
treia Planetă de la Soare (s, ep. 
47) 20.00 Lupta pentru putere 
(thriller SUA 1982) 21.45 Glasul 
inimii (f. SUA '90, p. III) 22.45 
Fotbal Club Antena 1 (talkshow 
sportiv) 1.00 Agenția de presă

8.30 Aventurile lui Fudge (s, ep. 2) 
9.00 Tarzan și șmazoanele (f.a. SUA 
1945) 11.30 Am întâlnit și români 
fericiți 12.00 Punctul pe I (talkshow) 
12.55 Știrile PRO TV/ O propoziție pe 
zi 13.00 Dragul de Raymond (s, ep. 20) 
13.30. Tom Show (s, ep. 18) 14.00 
Generația PRO 15.30 Echipa mobilă
16.30 Lumea filmului 17.00 Pro Fashion 
(mag. de modă) 17.30 Conan (s,e p. 
16) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Specialiștii (s, ep. 8) 21.00 Academia 
de poliție (s, ep. 8) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Candidatul (dramă SUA 
1972) 

8.00 Căpitanul N (d.a) 8.30 Toți câinii 
merg în rai (d.a) 9.00 Super Abraca
dabra / Mowgli (s) 11.00 Doctor în 
Alaska (s, ep. 84) 12.00 Profeții 
despre trecut (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O propoziție pe zi 13.05 
Dragul de Raymond (s.e p. 20) 13.35 
Tom Show (s, ultimul ep.) 14.00 
Chestiunea zilei 16.00 Al șaptelea cer 
(s, ep. 43) 17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 8) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 145) 19.00 Prețul corect (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ally McBeal 
(s, ep. 8) 21.00 Dracula (f. horror SUA 
92) 22.55 Știrile PRO TV 23.0.0 

Procesul etapei

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 
(show pt. copii) 8.00 Lumea lui Eric 
(d.a) 8.30 Apărătorii galaxiei (d.a) 9.00 
A doua familie (do) 9.30 Inspectorul 
Gadget (do) 10.00 Prințul Valiant (d.a)
10.30 Adună-ți gândurile (s) 11.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 11.30 
-Pământul: Bătălia finală (s) 12.30 
Eurofotbal (em. sportivă) 13.30 Pre
view Premier League 14.00 Domnul 
Jerico (f. Anglia '69) 16.00 Zona M (em 
muzicală) 17.00 Fotbal Premier League 
Live 19.00 Știri 19.45 Răzbunare în 
sânul mafiei (dramă SUA 73) 22.00 
Centennial - Legendele din lumea 
nouă (s) 

8.00 Căutătorii de aur (s) 8.30 A doua 
familie (do) 9.30 Inspectorul Gadget; 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.00 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 
(s) 11.30 Duminică la prânz 
(talkshow) 13.00 Motociclism MP al 
Australiei 14.00 Lumea lui Dave (s)
14.30 Față în față la Hollywood (s) 
15.00 Secretele bărbaților irezistibili 
(do) 15.30 în numele iubirii 16.00 Ex
plorer 17.00 Un alt început (s) 18.00 
Atingerea îngerilor (s) 19.00 Știri
19.45 Plăceri de ocazie (co. SUA '88)
21.30 Călătorii în lumi paralele (s)
22.30 Nimeni nu e perfect (s) 23.00 
Știri 23.15 Fotbal Coventry-Sheffield 
Wednesday (înreg.)
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Vot înțelept în Parlament
Ultimatumul dat de NATO 

președintelui Federației Iugoslave, 
Slobodan Miloșevici, cum că Serbia 
va fi supusă unui'atac militar dacă 
nu va înceta luptele sângeroase 
din regiunea KOSOVO, permițând 
refugiaților albanezi din provincie să 
se reîntoarcă la casele lor, l-a 
readus pe liderul sârb la realitate. 
Negocierile maraton de la începutul 
acestei săptămâni între trimisul 
special american Richard Holbrooke 
și președintele Miloșevici s-au 

soldat cu un rezultat scontat - 
acceptarea de către acesta din 
urmă a condițiilor impuse de NATO 
și liniștirea situației din Kosovo.

Comunitatea Europeană mani
festă prudență față de înțelegerile 
la care s-a ajuns, chiar cu oarecare 
neîncredere în promisiunile 
președintelui iugoslav, care a dat și 
altă dată probe de nesinceritate. 
Drept urmare, NATO - cea mai 
puternică forță militară din lume - și 
Uniunea Europeană - cea mai 
puternică forță civilă din lume - au 
decis să trimită 2000 de observatori 
în Kosovo, care să supravegheze' 
modul în care sunt materializate 
măsurile convenite între Slobodan 
Miloșevici și Richard Holbrooke.

Ca vecină a Iugoslaviei, cu 
colaborări tradiționale, pozitive, pe 
multiple planuri, și în acelâși timp 
ca aspirantă la integrarea euro- 
atlantică, România a trebuit să-și 
exprime poziția față de situația 
critică din această zonă a 
Balcanilor.

Dezbaterile au fost multe, 
contradictorii, la nivelul politicienilor, 
guvernanților, președinției. Consiliul 

^Suprem de Apărare a Țării a 
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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..

adoptat un document care a fost 
trimis spre dezbatere Legisla
tivului, însoțit de o scrisoare a 
șefului statului, în care le reco- 
marida senatorilor și deputaților 
să-l aprpbe în forma redactată. 
Ca de atâtea ori, și de astă dată, 
parlamentarii noștri au... parla
mentat îndelung și zgomotos, și- 
au aruncat acuze unii altora, s- 
au auzit vorbe grele și huiduieli, 
pentru că opoziția s-a pronunțat 
«- în nota sa caracteristică - 
împotriva documentului, însă 
decizia finală a fost una 
înțeleaptă. Documentul CSAT, 
care prevedea accesul aparatelor 
NATO în spațiul aerian românesc 
doar în situații de „urgență și 
neprevăzute’, și constituirea unei 
forțe umanitare și de 
reconstrucție în Kosovo în 
perioada post-conflict, res
pectând deopotrivă tFatatul 
bilateral cu Iugoslavia și 
angajamentele asumate față de 
organismele internaționale, a fost 
aprobat cu 244 de voturi pentru și 
160 împotrivă.

Documentul CSAT și decizia 
Parlamentului au întrunit numai 
sufragii pozitive pe plan 
internațional, iar secretarul 
general al NATO, Javier Solana, 
a trimis o scrisoare primului 
ministru Radu Vasile, în care își 
exprimă considerația față de 
Guvernul României pentru poziția 
adoptată în legătură cu situația 
din Kosovo, oferind țării noastre, 
chiar fără a se fi solicitat în mod 
oficial, garanții de securitate.

Dar criza din Kosovo nu s-a 
stins. Deocamdată doar s-a 
liniștit. Dacă promisiunile lui 
Slobodan Miloșevici nu vor fi 
respectate, amenințarea NATO 
va deveni faptă armată.

Dumitru GHEONEA

Când râu! Grădiștea 
își umflă apele

Vine Kosovo îo
România?

(Urmare din pag. 1)

comunica dacă vom beneficia de 
fonduri speciale. Aș vrea însă să 
subliniez că noi n-am așteptat 
acești bani, care nici nu știm 
dacă vor veni vreodătă, ținând 
seama de situația economică a 
țării. Cu sprijinul Consiliului 
județean și în mod deosebit al 
Regiei județene a drumurilor, care 
a venit în sprijinul nostru cu utilaje 
și materiale specifice, pentru 
care îi mulțumim și pe această 
cale, am început refacerea 
drumului, a podurilor și podețelor. 
Mai întâi pe o singură parte ca 
să se poată relua circulația. Apoi 
vom mai vedea...

- Die primar, să sperăm că 
până la urmă veți birui acest 
mare necaz, mai ales că sunteți 
și ajutați de la județ. Pentru 
viitor cum vă gândiți să evitați 
sau măcar să reduceți 
distrugerile cauzate de astfel de 
calamități?

- E greu de spus ce vom 
face în viitor pentru că fără bani 
nu ne putem aștepta la prea 
multe. Sigur, s-ar putea executa

Cu junghiuri, dar și cu 
încredere în oameni

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

La Budapesta doar un punct, dar bun!
UNGARIA - ROMÂNIA

(Urmare din pag. 1)

- Este încă un junghi pentru 
primărie’. De la 1 iulie, RAIL 
Hunedoara ne-â spus că nu ne 
mai poate suporta. Au și ei 
dreptate. Așa că a trebuit să ne 
organizăm serviciul public propriu 
de gospodărie comunală. Numai 
că nu prea avem cu ce. Un trac
tor, o vidanjă și o remorcă sunt 
mult prea puține pentru a ne 
realiza serviciile necesare.

- Ș/ atunci?
- Facem ce putem. Ne 

străduim să rezolvăm problemele, 
deși este foarte greu. 

lucrări de regularizare a râului, 
de îndiguiri pe unele porțiuni 
mici, baraje, parapeți etc., dar 
acestea se vor rezolva probabil 
peste ani, cândva. Și e păcat 
că nu putem să facem acum ca 
drumul să fie accesibil în toate 
anotimpurile spre vestigiile 
dacice de la Sarmizegetusa 
Regia. Dar nu numai vestigiile 
sunt importante. Peisajele sunt 
neasemuit de frumoase și ar 
atrage mulți turiști, iar 
întreprinzători particulari ar 
putea construi spații de cazare 
și alimentație care să vină în 
sprijinul turismului în zonă. 
Sigur, turism spre vestigiile 
dacice se face și acum, dar nu- 
s mulți temerarii care se avântă 
pentru că drumul e luțig și 
greu. Să sperăm totuși.

- Die primar, fie ca speranța 
să se materializeze cât mai 
curând. Deocamdată vă doresc 
să puteți înlătura cât mai 
repede urmările Inundațiilor de 
anul acesta, iar în viitor să nu 
mai aveți parte de ele.

- Să vă audă Dumnezeu.

Parcă tot mai greu. Avem 
datorii mari pentru apă, energie 
electrică. Nu-i putem plăti pe 
muncitorii care lucrează aici. 
Noroc că ei sunt înțelegători. Ne 
întrebăm și noi până când?

- Dar lucruri bune nu sunt 
la Teliuc, die primar?

- Sigur că sunt, însă eu spun 
ce mă doare. Ce e bun să 
aprecieze locuitorii comunei, 
care m-au învestit cu această 
responsabilitate în anul 1992. 
Sper că nu le-am înșelat 
speranțele. Eu am în continuare 
încredere în ei.

La recenta conferință de presă 
inițiată de Organizația'județeană a 
Partidului Democrației Sociale din 
România, dnii Mihai Rudeanu și Ovidiu 
Popescu, președinte și, respectiv, 
vicepreședinte ai organizației, s-au 
referit la situația grea din toate 
punctele de vedere, în care a ajuns 
țara, nivelul de trai al românilor în 
continuă degradare și la destrămarea 
speranței lor de mai bine ș.a 
aducându-se acuze grave forțelor

politice aflate la putere. Guvernului și 
Președinției. Expunerile celor doi lideri - 
cam lungi - s-au axat însă pe o temă 
de mare actualitate și anume aoeea a 
provinciei sârbești Kosovo și modul 
cum a fost apreciată atitudinea 
oficialităților românești în rezolvarea 
acesteia. S-a apreciat că acestea au 
dat și dau dovadă de inconștiență, de 
lipsă de inteligență, ba chiar de 
trădarea intereselor naționale. S-a 
afirmat că la Kosovo se aplică uri 
scenariu al NATO menit a atrage 
atenția și altor țări din Balcani ce au 
.probleme interetnice, printre care și 
România. Kosovo - s-a spus limpede - 
ar putea să vină și în România.

Reprezentantul ziarului nostru a 
pus câteva întrebări precise și redăm 
succint răspunsurile primite. ’Nu se

1-1 [0-0]
Nici de această dată, tricolorii n-au 

reușit să învingă reprezentativă 
Ungariei. !n cele 15 întâlniri 
anterioare, în 11 meciuri au învins 
ungurii, iar 4 s-au terminat la 
egalitate. In partida de miercuri, toți 
credeau că valoarea de acum a 
tricolorilor e mult superioară echipei 
Ungariei. Chiar și o bună parte a 
presei de la Budapesta acorda 
României șansele unei victorii. 
Gazdele au opus o dârză rezistență 
și și-au creat câteva ocazii bune de 
a înscrie dar, fie că au ratat, fie că s- 
a opus Stelea. în repriza a ll-a, ai 
noștri au început mai bine jocul și în 
min. 50, V. Moldovan deschide 
scorul printr-un gol de toată 
frumusețea după o pasă de la D. 

exagerează problema Kosovo. De 
altfel și presa a prezentat-o pe larg 
ca și pericolul ce-l reprezintă ea 
peniru pacea zonei, pentru România. 
’NATO în loc să fie un promotor al 
păcii - acesta este menirea lui - a 
devenit forță de represiune. Forțele 
politice aflate la putere în România - 
dând dovadă de lașitate, slugărnicie, 
lipsă de realism ș.a - se oferă să îl 
ajute în intenția sa de a aprinde focul 
războiului în Balcani ’S-ar putea ca 
problema Kosovo să fie o pildă 
pentru cei ce vor autonomia unor 
teritorii românești, dezlipirea lor de, 
România. în acest sens este 
îngrijorătoare activitatea societății 
“Pro Transilvania" care, cum scrie 
presa, are tot mai mulți adepți. ’Da, 
PDSR a demarat împreună cu 
Partidul România Mare, Partidul 
Unității Naționale Române și cu alte 
forțe politice și asociații procedura de 
suspendare a Președintelui 
României. *Ne așteaptă o iarnă grea 
și se anunță importante manifestări 
pe care PDSR le sprijină De altfel 
ne gândiq» la organizarea unui miting 
în Deva pe tema situației 
dezastruoase în care a ajuns țara. 
*La Consiliul Național ce a avut loc 
recent PDSR a adoptat Programul 
de criză, o Chemare către 
Transilvania și Programul de 
guvernare.

Traian BONDOR.

Petrescu. Din păcate, Craioveanu, 
excelent în 2 acțiuni de atac, 
ratează singur cu portarul! Alta ar fi 
fost istoria acestei partide dacă ar 
fi înscris un gol. Ai noștri au 
menținut rezultatul favorabil for 
până în min. 83 când Hrutka a 
executat impecabil o lovitură liberă 
de la 22 m în vinciul din dreapta 
porții lui Stelea.

ROMÂNIA: Stelea, D. Petrescu, 
Ciobotariu, Gh. Popescu, 
FUipescu, FI. Petre, Gâlcă, 
Lupescu, D. Munteanu, V. 
Moldovan, Craioveanu. Spre 
final au mai evoluat D. Șerban, 
C. Munteanu și Mihalcea.

Sabin CERBU

/--------------------- '
(Urmare din pag. 1) 

cuvine, adică cinstit. La coborâre, 
am rugat să ni se acorde bilete 
reprezentând prețul real, necesare 
decontării, după care ne-am 
dezvăluit identitatea. Reacția 
șoferului a fost cea a unui om 
disperat, prins în flagrant. “Am 
căzut în capcana dumneavoastră, 
dar să știți că am dat bilete normal 
și corect la toată lumea care s-a 
urcat în autobuz", spunea șoferul. 
Și așa s-a și întâmplat, excepția fiind 
chiar noi. Am înțeles rugămințile 
șoferului de a nu-i face cunoscut 
numele, nici numărul mașinii pe care 
a condus-o la data respectivă 
oeoarece “aș putea avea probleme 
cu conducerea societății, și am 
acasă două fete de crescut. Sunt 
de puțin timp pe ruta aceasta, nu 
cunosc nici oamenii și nu știu prea 
bine nici cpstul biletelor", spunea 
încercând să-și apere pielea și să- 
și atenueze greșeala respectivul 
șofer.

Pe de altă parte, așa cum 
mărturisea și dumnealui, sunt multe 
persoane de la țară care nu au bani 
sau au pensie exagerat de mică, 
neavând bani de bilet. Și atunci să 
fie lăsați în drum? Cu siguranță că 
nu. Ei se bucură când șoferul îi 
primește în autobuz, le ia bani mai 
puțini și nu li se acordă biletul de 

^călătorie.

Transportul în comun suferă de 
prețuri ilogice

La acea oră călătoream în 
autobuzul Panc-Deva în jur de 10 
persoane. .Discutând în stație cu 
dna Maria Toader am aflat că “de 
obicei autobuzul nu are întârziere, 
nu este aglomerat, cei mai mulți 
cetățeni călătorind cu trenul. Și 
făcând o comparație între prețul 
biletului de autobuz și al celui de 
tren, cel din urmă este cu 2400 de 
lei mai ieftin. Zilnic, se adună ceva 
bani!".

Dl losif Avram mergea la Deva 
pentru a-și vedea copiii, aflați la 
casele lor. “Un bilet până la Deva 
costă 9500 de lei. Dar oricât ar fi 
de scump, dorul de copii și nepoți 
este mai puternic și atunci las totul 
la o parte și plec. Că uneori nu 
primesc bilet, deși dau banii, e altă 
problemă. Și șoferii au salarii mici, 
iar produsele se scumpesc pe zi 
ce trece".

Evaziune fiscală înles
nită de mentalitatea 
oamenilor

Acest procedeu al șoferilor 
care nu eliberează bilete este 
destul de des întâlnit pe mijloacele 
de transport în comun. Dacă la 
firmele mari “Coratrans", 

"Devatrans" ori “Crișbus", 
conducerile societății au tot 
interesul să combată fenomenul, 
micii particulari încearcă doar să-l 
facă “nevăzut”. Pentru combaterea 
evaziunii fiscale rezultate de aici 
organele de control din cadrul 
Poliției Economice Deva și al Gărzii 
Financiare au efectuat, în perioada 
aprilie- septembrie 1998,11 acțiuni 
de control pe traseele Deva- 
Hunedoara și Deva-Simeria, atât 
pe autobuzele firmelor mari cât și 
pe microbuzele maxi-taxi ale 
particularilor. Dar după cum ne-a 
declarat dl cpt. Marcel Jorza din 
cadrul Biroului de combatere a 
Criminalității economico-financiare 
“nu au fost constatate cazuri de 
persoane care să nu fi plătit bilete 
sau care să fi plătit și să nu fi primit 
bilete". Și totuși fenomenul există, 
iar explicații ale acestui “plăcut 
insucces" al organelor de control 
ar fi destule. Pe traseele controlate, 
fenomenul e redus la minimum. 
Datorită concurenței acerbe, 
firmele se spionează reciproc, 
încercând să-și pună una alteia 
bețe-n roate, așa că șoferii nu pTea 
riscă. Dar pe alte trasee (Deva- 
Brad, de exemplu) e jale... De

Grupa a Vll-a
Alto rozultato. Slovacia - Portugalia 0-3 șl Liechtenstein 

- Azerbaidjan 2-1

CLASAMENTUL
asemenea, “controlorii" sunt în 
general cunoscuți, iar zvonul 
unei astfel de acțiuni se răspân
dește cu viteza fulgerului. în pluș, 
după cum aprecia dna Roxana 
Gîrbea, director la Administrația 
Financiară Brad, “reticente 
oamenilor față de organele de 
stat se manifestă din plin în astfel 
de situații, iar oamenii se 
solidarizează cu șoferii și neagă 
aspectul".

Ar fi bine ca oamenii să-și 
schimbe puțin mentalitatea în 
acest sens, devenind puțin mai 
"nemți". Doar ei își plătesc la 
zi impozitele și lor nu le pică 
zilnic mici ciubucuri.

în plus, oamenii ar trebui să 
înțeleagă că parte din prețul 
acestor bilete, pe care ei fie 
nu le primesc fie le dau înapoi 
la coborâre șoferilor, 
reprezintă impozite la bugetul 
statului. Iar lipsa acestor 
impozite se răsfrânge tot 
asupra lor, atunci când întârzie 
pensiile ori ajutoarele sociale 
sau când în farmacii nu sunt 
medicamente compensate.

ARBITRII Șl OBSERVATORII - 
ETAPA Dll\l 18 OCTOMBRIE 

LLU LLLtl L
MINERUL BĂRBĂTENI - METALUL CRIȘCIOR, arbitri: Ramses Stanca, 

Constantin Dănilă și Cornel Pop, obs. Grigore Macavei.
CIF ALIMAN - PARÂNGUL LONEA: Mihai Acu, Marin Ormenișan și 

Adrian Radu, obs. Vasile Nemeș.
VICTORIA CĂLAN - MINERUL GHELARI: Ionel Adam, Adrian Co^tea și 

Ovidiu Toderiță, obs. Pavel.Marincău
CONSTR. HUNEDOARA - DACIA ORÂȘTIE: Eduard Kovacs, Valentin 

Gavrilă și Florin Danciu, obs. Alexandru Groza
CFR MARMOSIM SIMERIA - MIN. TELIUC: Petre Popa, Remus 

Azamfirei și Cristian Lazâr, obs. Doru Toma

1. ROMÂNIA 3 2 1 0 9-1 7
2. SLOVACIA 3 2 0 1 7-3 6
3. PORTUGALIA 3 2 0 1 6-2 6
4. UNGARIA 3 1 1 1 6-4 4
5. LIECHTENSTEIN 3 1 0 2 2-12 3
6. AZERBAIDJAN 3 0 0 3 1-8 €

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
RETEZATUL HAȚEG - VICTORIA DOBRA, arbitri: Petru Zlate, Viorel 

Păuna și Daniel Ciocan, obs. Sever Bogdan
POIANA GHELARI - ENERGIA DEVA: Zoltan Gergely, Andrei Torok șl 

Karoly Magyari, obs. Viorel Milea.
GLORIA GEOAGIU - FOTBAL ST. DEVA: Ernb Magyari, Virgil Gherghel 

și Aurelian Lagu, obs. Dorel Târsa
UNIREA VtȚEL - CASINO ILIA: Sorin Ciotlăuș, Eugen Ambruș și 

Cristian Petrean, obs.Emil Muntean.
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