
LEGEA PRIVIND 
PREVENIREA Șl 
COMBATEREA 

SPĂLĂRII BANILOR
Senatul a adoptat ultimul articol rămas restant din 

legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor, 
în care infracțiunea de spălare a banilor este 
pedepsită cu închisoarea de la 3 la 12 ani.

Conform acestui articol, infracțiunea de spălare a 
banilor este definită ca: schimbarea sau transferul 
de valori știind că acestea provin din traficul de 
stupefiante, nerespectarea regimului armelor și 
munițiilor în formă agravantă; nerespectarea regimului 
materialelor nucleare sau a altor materii radioactive; 
nerespectarea regimului materialelor explozive; 
falsificarea de monede sau de alte valori; 
proxenetismul; contrabanda; șantajul; lipsirea de 
libertate în mod ilegal; înșelăciunea în domeniul bancar, 
financiar sau de asigurări; bancruta frauduloasă; 
furtul și tăinuirea de autovehicule și nerespectarea 
regimului de ocrotire a unor bunuri. în aceeași

(Continuare în pag. 8)

oentru export
Prima fabrică de medicamente din România, care 

produce în principal produse anticancerigene, a primit 
oficial, din partea organismelor naționale și internaționale, 
autorizația să exporte propriile produse.

Compania farmaceutică Sindan realizează cea mai 
mare parte a medicamentelor necesare în tratarea 
cancerului și este singura unitate autorizată să importe 
produsele utilizate în oncologie, care nu sunt fabricate în 
România.

Fabrica, creată în 1991, pe structura secției de 
cercetare și producție a Institutului Oncologic București - 
furnizoarea tradițională a medicamentelor antitumorale 
pe piața românească - a fost reutilată la standarde 
internaționale și este de aproximativ 50 de ori mai sterilă 
decât o sală de operație. Angajații pot intra în secții 
numai după ce s-au echipat cu haine adecvate sectorului 
în care lucrează, multe dintre ele de unică folosință, sunt 
obligați să-și efectueze periodic controlul medical, iar 
cînd revin din concediu sunt obligați să-și facă, din nou 
toate analizele - bacteriologice, de sânge, precum și 
examenul clinic. Deoarece salariații lucrează cu produse 
anticancerigene, sunt obligați să efectueze testele pentru 
depistarea acestei maladii de minimum două ori pe an

(Continuare în pag. 8)

Date noi despre 
“Țigareta II”

Senatorul PDSR de Nemț, Radu Timofte, 
vicepreședintele Comisiei de Apărare și 
Ordine Publică din Senatul României, a 
declarat recent că scandalul “Țigareta II” va 
lua un curs neașteptat. Senatorul Radu 
Timofte afirmă că împreună cu senatorul 
Doru loan Târăcilă a adunat o serie de noi 
probe care vin să susțină faptul că în acest 
scandal sunt Implicate diferite sfere ale 
puterii ale căror nume vor fi date publicității 
chiar de cel care acum sunt judecați de 
instanță. Sursa citată a mai adăugat că “este 
surprins de atitudinea puterii care nu numai 
că nu caută un oarecare Costel Chicheanu 
dar l-a și menționat că ar fi plecat din țară.” 
“Am Informații că acest Chicheanu este în 
România de fapt și se pare că și-a dat mâna 
cu actuala putere și de aceea este lăsat în 
libertate”, a conchis senatorul Radu 
Timofte. (A.R. Press)

z---------------------------------- \La primul tura! alegerilor de !a București

ABSENTEISMUL A 
AMÂNAT DESEMNAREA 
PRIMARULUI GENERAL

Țara întreagă a urmărit, chiar dacă nu cu 
sufletul la gură, oricum cu mare interes, scrutinul 
ce a avut loc duminică .la București pentru 
alegerea primarului general al Capitalei. Faptul 
este cât se poate de firesc întrucât este cel mai 
mare oraș âl României, acolo își au sediul 
Președinția, Parlamentul, Guvernul, partidele 
politice ș.a.

Televiziunile ce-și zic naționale, posturile 
centrale de radio au prezentat modul de 
desfășurare a alegerilor și încă de la primele ore 
a început să se înfiripe un fenomen - și anume 
acela că bucureștenii nu se duc la vot. Fenomen 
ce a devenit seara o certitudine. Iar mulți analiști 
politici, lideri de partid au comentat cauzele

Traian BONDOR
(Continuare în pag. 8)^
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Constructorii cer protecție pe timpul iernii
Ieri dimineață, pe o ploaie insistentă și rece, câteva zeci de constructori de la 

SC „CONDOR" SA și Direcția județeană a drumurilor Deva - Regie Autonomă s- 
au adunat în fața Prefecturii, solicitând protecția celor care-și întrerup activitatea 
în perioada iernii.

Reprezentanții sindicaliștilor din cele două unități, alături de directorul general 
al SC „CONDOR" SA, s-au întâlnit cu dnii Pompiliu Budulan, prefect,*și Nicolae 
Segesvari, subprefect, cărora le-au înaintat o scrisoare cu motivele demersului 
lor.

Acestea se numesc extinderea prevederilor art. 21, al 2 din Legea 215/1997 și 
pentru perioada 1 decembrie 1998-31 martie 1999, respectiv efectuarea plății 
indemnizației pentru salariații disponibilizați de către agenții economici prin direcțiile 
județene de muncă și protecție socială, sumele urmând să fie virate de MMPS din 
fondul pentru ajutorul de șomaj.

Dl Pompiliu Budulan le-a promis că scrisoarea va F trimisă urgent Guvernului 
și Parlamentului, spre a lua o hotărâre corespunzătoare,având în vedere adoptarea 
târzie, în acest an, a statutului Casei Sociale a Constructorilor.

Minerii Văii Jiului nu mai agreează greva
Chemarea la grevă a liderului minerilor din Vblea Jiului, Miron Cozma, în ziua de 26 

octombrie a.c., pentru întârzierea plății salariilor pe luna în curs, n-a mai avut mulți adepți.
Ieri dimineață, doar circa 100 de oameni din schimburile I de la minele Lonea și 

Petrila s-au „pontat' în fața Regiei Autonome a Huilei Petroșani, minerii de la celelalte 
exploatări mergând ordonat la șut.

Greviștii au ascultat spiciul revoluționar al lui Miron Cozma și promisiunea de rezolvare 
a problemei a directorului general al RAH, ing. Ilie Bălănescu. După-amiază a venit la 
grevă, pe lângă schimburile II de la Petrila și Lonea, și cel de la mina Bărbăteni. (D.G.)

Avem o strategie care nu prea se vede

Agricultura în viziunea 
premierului

Discuția pe care a 
purtat-o premierul 
cu câțiva producători agricoli 

în cadrul emisiunii de dumi
nică, sub genericul “Viața 
satului” de la TVR1, a relevat 
o serie de disfuncțlonalități 
existente în sistem, cât și 
atitudinea de pasivitate a 
guvernanților față de soarta 
agriculturii românești. Deși la 
instalarea sa în fruntea 
Executivului, dl Radu Vasile a 
declarat deschis că 
agricultura este o prioritate 
în programul său, suntem 
nevoițl să constatăm cu 
mâhnire că a abandonat acest 
obiectiv, fapt pentru care 
acum i se cere cu insistență 
să se întoarcă din nou cu fața 
spre agricultură, numai așa 
putându-se asigura
securitatea alimentară a 
populației și liniștea în țară. 
Fără a exclude “ultimele” 
priorități anunțate de pre
mier, nu este câtuși de puțin 
lipsit de importanță șl de

interes ca acum, în ceasul al 
doisprezecelea, să fie readu
se în atenție problemele 
grave cu care se confruntă 
producătorii agricoli din țara 
noastră, soluționarea aces
tora trebuind să fie avută 
neapărat în vedere la croirea 
bugetului de austeritate pe 
anul 1999.

De câțiva ani buni vedem 
cum, în loc de mereu promisa 
relansare, avem parte de con
tinua cădere a agriculturii 
românești, în astfel de condiții 
îndepărtându-ne tot mai mult 
de aderarea la structurile 
europene, refacerea produc
ției vegetale și animale 
amplificând serios costurile 
și eforturile necesare aducerii 
ei la parametrii competitivi al 
economiei de piață. Să nu mal 
vorbim despre performanță. 
Dacă industria este complet 
debusolată, nici agricultura n- 
o duce mai bine, neexistând 
nici un fel de strategie 
coerentă de dezvoltare. Acest

lucru se deduce cu destulă 
ușurință chiar și numai din 
faptul că diverși demnitari 
din coaliția aflată la putere 
vin cu fel de fel de programe 
proprii, care mai de care 
mai îndrăznețe, dar 
nerealiste în același timp. 
Unii spun că mirajul s-ar 
putea produce până la 
sfârșitul anului viitor, alții 
dau ca termen sfârșitul 
acestui veac și mileniu. Dar 
argumentele lor forte 
lipsesc cu desăvârșire sau 
sunt condiționate de 
împrumuturi externe care 
(din cauza căderii riscului de 
țară) tot mai greu ni se 
acordă, de reformă, 
privatizare, combaterea 
economiei subterane și 
multe alte conjuncturi in
terne sau externe.

Revenind la viziunea 
premierului asupra stării

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

-----------------
Disponibilități ale narteneriatului social 
Prefectura județului și 
Primăria Deva sprijină 
concret învățământul r 

hunedorean
Săptămâna trecută, la Liceul Teoretic "Traian" din Deva, s-a 

organizat o manifestare inedită sub genericul "Parteneriatul social - 
factor important în sprijinirea procesului de învățământ". Spunem 
inedită pentru că orice conducător de școală caută, în această 
perioadă grea, sprijin din partea tuturor factorilor în buna funcționare 
a acestor instituții menite să transmită cunoștințe, să educe noua 
generație a țării. Cu acest prilej, s-au întâlnit consiliile de administrație 
și de părinți cu sponsorii și prietenii Liceului “Traian”. Invitați, pe lângă 
președinții comitetelor de părinți pe clase, au fost toți cei care au 
sprijinit liceul în dezvoltarea și modernizarea bazei didactico-materiale, 
asigurarea bibliografiei școlare, a premiilor pentru elevi și nu în ultimul 
rând a fondurilor pentru activitatea extrașcolară.

Acțiunea a fost onorată de prezența subprefectului județului, dl 
Nicolae Segesvari, a primarului municipiului Deva, dl Mircia Muntean.

în cadrul întâlnirii, directorul liceului, dl Robert Singer, a mulțumit 
sincer și direct tuturor celor care au ajutat liceul, a prezentat părinților 
liniile directoare ale reformei învățământului, programul de dezvoltare 
a bazei materiale pentru anul viitor. De asemenea, s-a accentuat 
necesitatea unui sprijin mai substanțial, în continuare, din partea 
părinților.

în cuvântul său, subprefectul județului, dl Nicolae Segesvari, a 
menționat interesul și preocuparea Prefecturii județului pentru 
problemele învățământului hunedorean, a desfășurării sale în condiții

Minei BODE A
(Continuare în pag. 8)

Topul 
firmelor

hunedorene
pe anul

1997
Și în acest an, la vreme 

de toamnă târzie, s-au 
numărat firmele hune
dorene cu cele mai bune 
rezultate înregistrate în 
anul 1997. Manifestarea de 
premiere a avut loc la 
Restaurantul “Deva”, din 
municipiul reședință de 
județ. A venit la întâlnire 
toată floarea cea vestită a 
economiei hunedorene, 
reprezentanții la vârf al 
societăților comerciale, în
treprinderilor, instituțiilor, 
firmelor private fruntașe în 
activitate pe anul 1997, cum
spuneam.

Clasamentul a cuprins 
patru categorii de unități: 
microîntreprinderi, între
prinderi mici, întreprinderi 
mijlocii, întreprinderi mari, 
din toate domeniile de 
activitate. De la minerit la

CCETATE DEVA SA

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

în cadru! “Zilelor culturale !a Oră st ie”

O restituire u istoriei 
Mcoluus Olahus

3^ WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizicei

X la 30 de zile - 51% 
X la 90 de zile - 53%

Oțserie de manifestări științifice, cul- 
tural-artistice și sportive a avut loc 
pe parcursul a trei zile (23-25 oct.) în 

municipiul Orăștie, sub genericul ‘‘Zilele 
culturale la Orăștie’’.

Momentul de debut și cel mai impor
tant, de altfel, s-a constituit într-un adevărat 
eveniment, prin care Primăria municipiului 
Orăștie, cu sprijinul Inspectoratului pentru 
Cultură, al Prefecturii județului Hunedoara 
și al Ministerului Culturii, l-a comemorat pe 
cel dintâi umanist român de faimă europeană 
- Nicolaus Olahus -, a cărui familie a fost 
implicată și în viața Orăștiei, cu patru secole 
in urmă. Simpozionul științific național 
“Umanistul român Nicolaus Olahus - 430 
de ani de la moartea sa" și ceremonialul 
dezvelirii bustului marelui învățat au reunit 
în Sala “Astra" și apoi în Piața Victoriei

invitați, din Cluj Napoca, Alba lulia, Slatina, 
Crîuleni (oraș din Republica Moldova, înfrățit 
cu Orăștie), alături de reprezentanți ai 
autorităților județene și ai principalelor 
instituții locale. Evenimentul desfășurat 
vineri reprezintă de fapt împlinirea'unei 
dorințe mai vechi, după cum menționa 
primarul losif Blaga, semnificând “o 
restituire a memoriei personalității de 
excepție a lui Nicolaus Olahus”.

O personalitate pe care prof.univ.dr. 
Camil Mureșan (membru corespondent al 
Academiei Române), de la Institutul de 
Istorie din Cluj Napoca, a evocat-o într-o 
generoasă expunere axată pe biografia

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 8)

construcții, de la agricul
tură la comerț, de la 
industrie ușoară la trans
porturi, de la industrie 
alimentară la turism, de la 
metalurgie la servicii 
profesionale ș.a.m.d. în
semnele prețuirii muncii și 
ale bunelor rezultate
diplome și plachete - au 
fost înmânate merituoșilor 
de către dnii Gheorghe 
Barbu, președintele Con
siliului județean Hynedoara, 
Gheorghe Griin, directorul
general 
Comerț 
județului 
Cornel

al Camerei de 
șl Industrie a 

Hunedoara, 
Burlec, preșe

dintele instituției mai 
înainte amintite. Nu mal
puțin de 103 unități au 
primit distincțiile hărniciei, 
trei au fost premiate 
pentru activitatea de 
export, șase au Intrat în

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8) .
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O viață în slujba 
apiculturii

^^reu se cuvine să ne 
reamintim cu respect și să ne 
cinstim înaintașii, pe cei ce au 
dus faima țării noastre în lume 
în diverse domenii de activitate. 
Un bun prilej în acest sens îl 
reprezintă și sărbătorirea Zilei 
internaționale a apicultorului, 
prilej de evocare, cu deplină 
mândrie, a personalității și 
activității prodigioase a prof, 
dr. ing. k Harnaj, care timp de 
20 de ani consecutiv a deținuț 
funcția de președinte ai 
Federației Internaționale a 
Asociațiilor de Apicuitur<ă 
Apimondia. Această orga
nizație și-a statuat denumirea 
în anui 1949, ia cel de-al Xiii-iea 
Congnes desfășurat la 
Amsterdam, instituția reunind, 
fără nici un fei de discriminare, 
asociații de apicuttură și 
crescători de albine ce 
reprezintă peste 75 de țări de 
pe toate continentele.

Născut la 7noiembrie 1917, 
în Basarabia României, V. 
Harnaj a absolvit școala primară 
în comuna natală - Baimădia, 
apei liceul la Chișinău și stu
diile universitare ta București, 
la Institutul Politehnic. 
Doctoratul l-a susținut în 
domeniul hidrodinamicii 
lichidelor po/ifazate, creând în 
acest profit o ade vârâtă școală.

Pasiunea și devotamentul 
pentru creșterea albinelor le-a 
dobândit de ia tată! său, preotul 
Dimitrie Harnagea. în această a 
doua profesie, de fapt prima sa 
iubire, s-a afirmat cu multă 
sârguință și inteligență, 
muncind cură vnă și ia editarea 
revistei "România apicolă”, pe 
care a condus-o multă vreme. 
Sub conducerea sa s-a format

ia» ii «a» 1} a
Vinerea (zi ‘fatidică" se pare) 

se întâmplă adesea să surprind 
pe retină aspecte mărunte, 
semnificative într-un fel, chiar 
tragico-comice pentru cotidian. în 
acest sens, revelatoare este 
întâmplarea de vineri, 16 
octombrie a.c., ora 15,45, când 
în fața Oficiului poștal nr.6 din 
Deva am văzut dintr-o dată o 
încăierare teribilă între două 
femei, una brunetă și alta șatenă, 
cam de 30 și ceva de ani, ce mai, 
bătaie în toată regula, cu trasul 
zdravăn de păr și tăvălirea pe jos 
pentru un fapt banal - al întâietății 
uneia sau alteia la unul din ghișee 
pentru încasarea unor bani.

MARȚI
27 octombrie

TYR1
9.00 TVR Cluj-Napoca 9.35 

Lumină din lumină (ed. 
specială) 11.30 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Em. pt. 
persoane 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) 
18.10 Hollyoaks (s, ep. 150) 
18.35 Stăpânul lumii (s, d.a., 
ep. 26) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 330) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spunl 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Biblia: lacov (dramă SUA 
’94) 22.45 Jurnalul de noapte

9.00 Justiție militară (s/r) 
9.50 Un cântec pt. fiecare 10.00 
în fața dv. (r) 11.00 S.O.S. 
Patrimoniul 11.35 Scena 
politică (r) 12.00 Sunset Beach

12.45 Doar o vorbă să-ți

un valoros colectiv de 
specialiști și practicieni în 
apicuttură, creând și un unic 
în lume Complex apicol la 
Băneasa, cu un Combinat 
apicol, liceu și institut de 
apicuitură, inaugurarea 
având loc în 1965, îa 
Congresul al X-lea al 
Apimondiei, când prof. 
Harnaj a fost ales ca 
președinte a! acestei instituții. 
Vocația sa de constructor s-a 
manifestat în întreaga viață, 
reușind cu multă diplomație 
să neutralizeze unele ten
dințe centrifuge. O realizare 
deosebită a constituît-o 
înființarea în 1971 a Institu
tului internațional de Tehno
logie și Economie Apicolă, 
unitate economică proprie a 
Apimondiei, cu un roi esențial 
în editarea publicațiilor de 
specialitate, aici înființându- 
se pentru prima dată în lume, 
într-un cadru unitar, un sec
tor de apiterapie, unde se 
realizează o gamă largă de 
produse energovitaiizante și 
de medicamente cu o largă 
Utilizare în apărarea sănătății 
oamenilor. Evident, progresul 
apicol pe plan național și 
mondial este nemijlocit legat 
de prodigioasa activitate a 
prof. V. Harnaj, care s-a stins 
din viață ia 28 octombrie 
1988. Toate reușitele sale în 
apicuitură au încununat o 
muncă exemplară, întreaga 
sa creație dobândind o 
valoare perenă. Pentru 
neodihna sa el este prețuit și 
considerat ca un desăvârșit 
făuritor ai istoriei și viitorului 
apiculturii.

Nicoiae TÎRCOB

Lumea multă de la ghișee 
asista mirată la "spectacol" fără 
să intervină nimeni în 
soluționarea “crizei". Până la 
urmă, bruna, mai solidă și mai 
înaltă, a biruit, șatena scăpând 
cu fuga, nemaiputând fi ajunsă 
pentru o altă scărmăneală.

Impasibilă, lumea din poștă 
și de pe stradă a rămas, după 
consumarea faptei de -10 
minute, cu un zâmbet ironic și 
de dispreț pentru cele două 
bătăușe, continuăndu-și 
activitatea.

Dar, mare-i grădina ta, 
Doamne!

Valentin BRETOTEAN

mai spun! (r) 13.00 Infidelități 
(s/r) 13.45 Un cântec pentru 
fiecare 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 22)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Melodii de virtuozitate 17.40 
Tribuna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup!, Hei- 
Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha (s, 
ep. 64) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatru TV: „Avarul”

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă 10.20 Iluzii (s, ep. 73)
11.20 Pericol iminent (s/r)
12.20 Viitorul începe azi (s/r)
13.20 Fără limită 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 99) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
110) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 27) 18.00 Decepții 
(s, ep. 70) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Bostonienii 
(dramă Anglia 1984) 23.30 
Agenția de presă 23.35

Datorii de miliarde ale 
populației din Petroșani

Din cele prezentate de dl ec. Vasile Arbagic, director 
economic la S.C. “Urbis” S.A. (fost R.A.G.C.L. Petroșani), a 
reieșit că da oriile populației către societate se ridică la peste 
5 miliarde de lei. Datoriile sunt acumulate pe parcursul a 
doi ani de zile. Din acești bani, 2 miliarde de lei trebuie să fie 
plătiți de R.A.H. în contul gratuităților de care beneficiază 
angajații regiei. Noua societate de gospodărire locală are 
încheiate contracte de prestări servicii cu 4700 de 
apartamente, asociațiile de locatari respective fiind 
desființate. Mai sunt în funcțiune 20 de asociații din 45 câte 
erau inițial. Fosta regie a chemat în judecată datornicii pentru 
a-și recupera creanțele. Menționăm că datoriile actuale ale 
“Urbis” S.A. depășesc 14,5 miliarde de lei. (A.S.)

Mașina de spălat
Whirlpool AWM 248 
îți ia rufele la bani mărunți.

MODERN
• Noua mașină de spălat WHIRLPOOL are 
o gamă largă de programe, care permit 
spălarea impecabilă a țesăturilor din lână și 
mătase.
PRACTIC
• Este mașina de spălat cu cea mai mare 
deschidere (30 de centimetri), ceea ce 
permite accesul simplu la tambur, ușurând 
încărcarea și descărcarea rufelor.
SIGUR
• Un filtru special reține obiectele solide, 
uitate accidental în buzunare, care ar putea 
deteriora mașina.-
COMOD
• Sistem antișifonare, sistem de control 
antispumă și sistem de control dinamic al 
consumului - toate pentru a utiliza mai 
eficient resursele dvs.
SILENȚIOS
• Noua mașină de spălat WHIRLPOOL are 
acum amortizoare telescopice pentru 
absorbția vibrațiilor și reducerea zgomotului.

Spălarea unui kg. de rufe 
costă numai 591 de lei!

Pentru detalii contactați partenerii noștri autorizați!
• DEVA-SAT - Str. Avram Iancu Bl. III, parter, Deva • DOMUS - Str. 
Mihai Viteazu nr. 43, Vulcan • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 
1918. nr. 85, Petroșani / Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan • MAG. 
MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter, Deva • MAG. ZASS - Str. 
Avram Iancu nr. 9, Hunedoara • QUASAR - Bd. Decebal, Bl. R, parter, 
Deva / Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara / Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, 
Petroșani / Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie • SILOG ELECTRONICS - Bd. 
Decebal Bl. S, parter, Deva • SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva

ADUCE CALITATE VIEȚII

Schimbul de noapte 
(talkshow)

PRO TV
9.40 Roata rțorocului (r) 10.05 

Tânăr și neliniștit (s/r) 10.55 
Air America (f/r) e 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. 
608) 16.00 Nano (s, ep. 149) 
17.00 Știrile PRO TV 17.25 
Suflet de femeie (s, ep. 53) 
18.15 Știrile PRO TV 18.50 
Roata norocului (cs) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 8) 21.30 
Pensacola - Forța de elită (s, 
ep. 18) 22.15 Știrile PRO TV
22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 8) 23.00 Știrile 
PRO TV / Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 D.a. 
(r) 9.00 Sărmana Maria (s/r)

10.00 Te iubesc (r) 10.30 Din 
toată inima (s/r) 11.25 Ca la 
mama Acasă (r) 11.30
Dragoste și putere (s/r) 12.15 
Misterioasa doamnă (s/r) 
13.00 Veronica se întoarce (f 
România 1973) 15.00
Guadalupe (s,ep. 35) 16.00 Te 
iubesc (s, ep. 39) 16.30 Din 
toată inima (s, ep. 212) • Con
curs 17.30 Uneori avem aripi 
(s, ep. 43) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s) 19.00 Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s, ep. 88) 
19.25 Șoimii călători (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 207) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 70) 21.30 Ver
dict: crimă (s) 22.30 Jealousy, 
Italian Style (dramă Italia ’70)

PRIMA TY
7.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45
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.La Simeria.
I Moment festiv 
de Ziua Armatei

I Duminică la Monumentul 
I Eroilor din Simeria a avut loc un 
| moment festiv de Ziua Armatei, 
I ocazie cu care au fost depuse 
I coroane de flori din partea 
| Primăriei, a ofițerilor în retragere 
I și rezervă din cadrul MApN și 
I Ml, precum și din partea Poliției 
| locale.
I Au participat autorități locale, 
I cadre active și în rezervă ale Ml 
| și MApN, gardienii publici, iar în 
| final la Biserica Ortodoxă din 

Biscaria s-a organizat de către
I căpitanul comandor în retragere 
| Augustin Biriș un parastas de 

pomenire a eroilor. (C.P.)

Prietenul nostru Jake (s) 
17.151999 (s) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Rivalii (do) 21.15 
Justiție oarbă (dramă SUA 
1986) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe; în spatele ușilor 
închise (talkshow)

PRO TY - DEYA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 09.15-10.05 Pro
gram comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
locale

ANTENAI - DEYA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

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

Marți, 27 octombrie

3 BERBEC
Partenerul de viață va avea 

probleme la serviciu și va avea 
nevoie de sprijinul dv. Nu-I 
refuzați. Fiți precaut în privința 
afacerii care vi se propune.

3 TAUR
Veți primi un semn de viață din 

partea unei persoane influente. 
Vă urmărește ideea abordării 
unui nou domeniu. Cineva vă dă 
bani spre păstrare.

2 GEMENI
Sunteți hotărât să vă puneți în 

aplicare planurile secrete, dar 
nu-i momentul potrivit. Partenerul 
de viață are o problemă de 
sănătate și abuzul de medi
camente nu-i face bine.

3 RAC
Aveți de făcut multe drumuri, 

dar nu veți obosi deloc. Abțineți- 
vă-de a-i contrazice pe cei din 
jur. Sunteți iritat de unele 
nerealizări, dar totul e doar de 
moment.

O LEU
Inspirația este punctul dv 

forte. N-ar strica să vă ajutați 
colegii de serviciu, care nu-și 
văd capul de treburi.

Z FECIOARĂ
Dorință mare de manifestare. 

Vă avertizăm că situația astrală 
nu vă favorizează. Vă sfătuim 

să aveți puțină răbdare.

O BALANȚĂ
O mulțime de drumuri scurte, 

pe care le veți face vă vor obosi 
peste măsură. Dacă aveți de dat 
un examen, randamentul dv va fi 
maxim. Revizuiți-vă atitudinea 
față de prieteni.

■Z SCORPION
Șansele dv de a avea 

câștiguri sunt foarte mari. Nu 
faceți însă speculații, căci riscați 
să pierdeți mai mult decât ați 
investit. Realizare socială.

□ SĂGETĂTOR
Ziua de azi vă este favorabilă. 

Șanse de a realiza ceva 
deosebit în căminul dumnea
voastră. Energie maximă la 
serviciu. .

O CAPRICORN
Partenerul dv de viață are o 

realizare socială. Dacă v-ați 
gândi mai puțin la dv și mai mult 
la ceilalți, v-ați depăși mai ușor 
propriile necazuri.

O VĂRSĂTOR
Discuții cu frații dv. Partenerul 

de viață s-ar putea să plece la 
drum; ideea nu vă surâde, dar 
veți constata căe mai bine așa.

Z PEȘTI
Superficialitatea de care dați 

dovadă vă aduce în situația de a 
suferi pierderi materiale. Copiii 
vă vor aduce o mare bucurie, 
făcându-4/ă să uitați de toate 
relele.

inegescepj
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.t> DIVIZIA 4 Dinamo a detronat pe Rapid
Rezultatele etapei a 11-a: "U” Cluj - Olimpia S.M. 1- 

0; FC Argeș - FC Național 1-0; FC Onești - Foresta 3-1; 
Rapid - Dinamo 1-4; Univ. Craiova - Astra Ploiești 0-0; 
CSM Reșița - Gl. Bistrița 2-0; Petrolul - Farul C-ța 3-0; 
FCM Bacău - Ceahlăul P.N. 0-0; Steaua - Otelul 2-6.

Mult așteptatul derby al tu
rului Diviziei A s-a încheiat cu o 
victorie categorică a Rapidului, 
cu scorul de 4-11 Nici cei mai op
timiști suporteri ai dinamoviștilor 
nu credeau că ai lor vor învinge 
la trei goluri diferență. Deci o 
înfrângere greu de suportat de 
giuleșteni, Mircea Lucescu pără
sind terenul negru de supărare.

Dinamo a început vijelios 
jucând, așa cum a promis și 
Dinu, cartea atacului. Și nici n-a 
început bine meciul și dinamo- 
viștii profită de o slăbiciune a 
apărătorilor gazdă, Bătrânu în
scriind din apropiere în min. 3 
primul gol al partidei. Nu au tre

cut decât trei minute și gazdele 
acuză un nou șoc psihic: dina- 
moviștii au continuat să rămână 
stăpâni pe joc atacând supranu- 
meric poarta lui Lobonț, dovadă 
fiind că și golul al doilea a fost 
înscris tot de un fundaș central, 
Cibotariu! Dinamoviștii zburdă pe 
teren, se lansează mereu spre 
careul advers, acțiunile lor ofen
sive provocând uneori fiori în apă
rarea feroviarilor și în rândurile 
galeriei reduse la tăcere. Rapidiștii 
manifestă lacune și în atac, o 
anumită criză tactică, punându-și 
amprenta asupra evoluției jucă
torilor din atac, nepunând în peri
col poarta lui Fouhami, încăpățâ-

nându-se să se joace cu mingi 
înalte, pradă ușoară pentru apă
rătorii oaspeți. Cauza jocului ne
inspirat al Rapidului se datorează 
și slabei comportări a unor oa
meni de bază, Mircea Rednic, Lu- 
pu, Sabău. Deși în min. 60, Șumu- 
dică a redus din handicap (1-2), 
Dinamo își mărește avantajul la 1 - 
3, după inspirata introducere în 
formație de către Dinu a lui Gane, 
acesta a trimis o pasă laterală lui 
Iftodi care marchează nestingherit 
și apoi în penultimul minut de joc 
când același Gane, după o cursă 
pe dreapta (bine deschis de Vlă- 
doiu), șutează în diagonală în stâl
pul din dreapta al porții lui Lobonț

și mingea ricoșează în plasă: 1- 
4. Un scor concludent care 
instalează pe Dinamo ca lider al 
campionatului după a 11-a etapă 
a Diviziei A. Deși a acuzat lipsa 
jucătorilor Nanu și Niculescu, 
eliminarea din joc a lui Bolohan 
pentru 2 "galbene”, M. Lucescu 
a recunoscut superioritatea 
echipei Dinamo, victoria ei fiind 
absolut meritată.

Urmează replica Rapidului, 
dar și a Stelei care are ca direc
tor tehnic pe Emerich Jenei și 
consilier tehnic pe Ion Ale- 
xandrescu.

C. SANDU

CLASAMENTUL

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

1. DINAMO 11 9 1 1 38-9 28
2. RAPID 11 9 1 1 28-9 28
3. OȚELUL GALATI 11 7 1 3 21-11 22
4. STEAUA 11 6 3 2 22-11 21
5. FC NAȚIONAL 11 7 0 4 23-17 21
6. FC ARGEȘ 11 6 2 3 18-15 20
7. FCM BACĂU 11 4 7 0 13-8 19
8. PETROLUL PL. 11 5 2 4 16-14 17
9. ASTRA PLOIEȘTI 11 3 4 4 10-10 13
10. GLORIA BISTRIȚA 11 3 3 5 18-22 12
11. FC ONEȘTI 11 2 3 5 15-23 12
12. UNIV. CRAIOVA 11 2 5 4 11-14 11
13. FARUL C-ȚA 11 3 1 7 12-20 10
14. CSM REȘIȚA 11 2 4 5 8-19 10
15. CEAHLĂUL P.N. 11 2 3 6 12-18 9
16. “U” CLUJ 11 2 3 6 7-28 9
17. OLIMPIA S.M. 11 2 1 8 10-23 7
18. FORESTA FĂLTICEN111 1 2 8 14-27 5
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VEGA DEVA - U.T.AllAl) 1-0 D/V/Z/A 82
«■ x

v y
în sfârșit, după mulți ani, 

"complexul UTA" a fost învins de 
fotbaliștii deveni! în fața unei 
tribune arhipline, gazdele au 
evoluat la un nivel superior ad
versarei, nimeni altul decât UTA 
(locul 4 în clasament), în timp ce 
devenii ocupau un loc inferior 
(16). De la primlil fluier al arbi
trului S. Burloiu (Galați), elevii lui 
Romică Gabor au pus stăpânire 
pe joc, asaltând mereu careul și 
poarta arădenilor, Naniu, Preda, 
Chiliman, Gigi Ștefan bine "ali
mentați" cu pase de Luca, Popa, 
Tănasă, Dobrescu și de fundașii 
laterali Adi Bordean și Chira - 
mereu “urcați" în atac -, au creat 
multe faze din care se puteau 
înscrie goluri. Jocul gazdelor, 
legat, cursiv, pe centru, dar și pe 
aripi, a plăcut publicului spec
tator care a asistat la multe

faze fierbinți în careul echipei oas
pete. "Semnalul" începerii oca
ziilor de gol ale gazdelor l-a avut 
Chira în min. 5 când a executat o 
lovitură liberă de la 25 de metri, 
puțin lateral dreapta (în apropie
rea locului de unde, în meciul cu 
Dacia Pitești, a înscris în vinciul 
porții), dar de data aceasta balo
nul a ocolit colțul barei de sus. în 
minutul 8 e rândul lui Cibotariu să 
se remarce la un șut al arădea
nului Baciu. După acest contra
atac al oaspeților, devenii își ma
sează minute în șir adversarul în 
propria jumătate de teren. în minu
tul 11, devenii prelungesc un atac 
la poarta lui Papp, însă Preda, din 
apropierea punctului de la 11 me
tri, pasează lateral spre un coe
chipier, dar balonul ajunge la un 
apărător care degajează. După 
numai 2 minute, Chilimah, bine lan

sat pe stânga, centrează spre 
Naniu aflat în interiorul careului de 
16 metri, acesta se întoarce cu 
mingea și pierde prilejul prielnic 
de a trimite mingea pe spațiul porții, 
în min. 17 se petrece o altă fază 
frumoasă: în careul advers, după 
o combinație Naniu - Popa, ultimul 
pasează înapoi și Luca, venit în 
viteză, șutează puternic pe lângă 
poartă. Ocazii foarte bune au cre- 
gt devenii și în minutele 18, 24,41 
și 42 prin Naniu, Bordean, Chiliman 
și Popa - ultimul șutând de la 6-7 
metri singur cu portarul.

Și după pauză, devenii se men
țin în atac și drept urmare puteau 
deschide scorul în min. 47 (Luca), 
51 (Dobrescu) și 53 (Popa). Golul 
totuși a venit logic, după atâtea 
ocazii, în minutul 63, când Bordean 
execută o lovitură de la aproape 30 
de metri, mingea este deviată cu

capul de Radu George în vinciul 
porții lui Papp: 1-0. Nici după acest 
gol gazdele n-au cedat inițiativa, 
dar în ciuda ocaziilor create, ra
tările au continuat și rezultatul s-a 
păstrat până în finalul celor 90 de 
minute de joc. Suporterii echipei 
Vega.regretă că nu a fost mai 
mare diferența de goluri, însă au 
apreciat calitatea fotbalului prac
ticat de elevii lui Gabor.

VEGA: Cibotariu, Bordean, 
Tăhasă, Dobrescu, Chira, 
Popa, Luca, Chiliman, Gigi 
Ștefan (55 Szemely), Preda (88 
Berindei), Naniu (75 Răicanu).

UTA: Papp, Diaconescu, 
Bochiș, George Radu, Găman 
(68 Panin), Zaha, Todea (58 
Plisca), Baciu, Cociuban (72 
Bogoșel), Drăgan, Mariș.

Sabin CERBU
Z,

Pe muchie de cuțit

JILL PETROȘANI - POLI TIMIȘOARA 2-1 (2-1)
După înfrângerea suferită 

săptămâna trecută la Hunedoa
ra în fața Corvinului, antrenorul 
minerilor loan Dosan declara că 
"Jiul va juca la victorie în partida 
cu Poli”. Și deși Jiul n-a jucat 
avântat și nu a dominat cu auto
ritate partida, iar Poli a dat o re
plică foarte bună, minerii au obți
nut toate cele trei puncte puse 
în joc.

Ca de obicei, petroșănenii 
au început în forță. în minutul 5, 
Drăgan a pătruns în careu și a 
șutat la colțul scurt, dar Frunză 
a respins în corner. Acest prim 
corner al partidei a fost exe
cutat înalt în careu de Stoica, 
portarul Frunză a boxat, dar Mo- 
canu, pe fază, a reluat sec din 
voie deschizând scorul: 1-0. 
Imediat după gol inițiativa a tre
cut de partea timișorenilor. Bine 
dirijați în teren de veteranii Ro-

V

tariti și Vlaicu, studenții s-au 
instalat în jumătatea gazdelor, 
jucând cu fundașii la centrul te
renului. Până în minutul 23, alb- 
violeții au beneficiat de nu mai 
puțin de opt cornere care au 
creat panică în careul lui Ghițan. 
Apoi, în minutul 25, la cea de a 
noua lovitură de colț, Rotariu a 
executat cu efect la colțul scurt, 
iar Uftineanț s-a înălțat și a reluat 
cu capul pe spate la colțul opus 
egalând situația pe tabela de mar
caj: 1-1.

Brusc, ca și cum în teren ar fi 
intrat alte echipe, aspectul jocului 
s-a schimbat, inițiativa trecând de 
partea minerilor. Crezându-se cu 
sacii-n căruță, Poli a acceptat do
minarea încercând să țină de re
zultat și eventual să surprindă pe 
contraatac. Dar cu cinci minute 
înainte de final, dominarea gaz
delor s-a concretizat, Jiul pre

luând din nou conducerea., Doroș 
a executat excelent o lovitură 
liberă de pe banda dreaptă, iar 
fundașul central Irina a reluat im- 
parabil cu capul sub transversală 
și: 2-1.

în repriza secundă a fost din 
nou rândul timișorenilor să alerge 
după dgalare. Vlaicu (min. 49) și 
Rotariu (min. 51) au încercat vigi
lența lui Ghițan cu șuturi de la 
distanță. Apoi, pe măsura trecerii 
timpului, acțiunile studenților au 
devenit stereotipe, timișorenii abu
zând de mingi înalte aruncate în 
careu care s-au dovedit o pradă 
ușoară pentru apărătorii petro- 
șăneni. După o perioadă de joc 
mai echilibrată, spre finalul par
tidei timișorenii au devenit din nou 
periculoși astfel că ultimele 10 
minute în care Poli a asediat poar
ta gazdelor au fost de foc. Ro
tariu (min. 82), Savu (min. 87) și S.

Mihai (min. 88) l-au pus la grea 
încercare pe Ghițan, dar acesta 
a fost la post. Simțind pericolul, 
publicul i-a solicitat de zor cen
tralului Iulian Udrică (București) 
să pună capăt acestei partide 
desfășurate pe muchie de cuțit. 
Dar acesta s-a lăsat înduplecat 
abia prin minutul 92 după o ac
țiune cursivă a gazdelor care a 
stârnit ropote de aplauze în. 
tribune.

JIUL: Ghițan - 'Doroș (89 
Dosan), Poenaru, Cioară, Irina - 
Mocanu - Drăgan, Petra, Stoica 
- Neiconi (76 Szorady), Stoian 
(89 Spafiu).

.POLI: Frunză - S. Mihai, 
Savu, Dancea, Tătar, Uftineanț - 
Rotariu, Stoican (82 Horban), 
Băban (68 Niculescu) - Vlaicu, 
Codrea.

Ciprian MARiNUȚ

fi DIVIZIA Dj
Omul meciului: Voicu Tulea

METALUL CRIȘCIOR - CIF ALIMAN BRAD 5-0

Rezultatele etapei a 13-a: Drobeta Tr. S - 
FC Bihor 2-0; Jiul - Poli Timișoara 2-1; Apulum A.l. 
- Corvinul 2-1; Gaz Metan - Chimica Târnăveni 4- 
1; ARO C-lung - Min. Motru 2-1; Extensiv - ASA 
Tg. Mureș 4-0; Inter Sibiu - Dacia Pitești 2-0; FC

Baia M. - Un. Dej 2-1; Vega Deva - UTA 1-0.

CLASAMENTUL

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

1. EXTENSIV CRAIOVA 13 9 3 1 37-12 30
2. ARO C-LUNG 13 9 2 2 27-16 29
3. POLI TIMIȘOARA 13 6 3 4 27-15 21
4. GAZ METAN 13 6 3 4 20-17 21
5. U.T.ARAD 13 5 5 3 22-13 20
6. FC BIHOR 13 6 2 5 15-14 20
7. INTER SIBIU 13 6 1 6 19-20 19
8. DROBETA TR. S. 13 5 3 5 16-10 18
9.CORVINUL HD. 13 5 2 6 20-23 17
10. APULUM A.l. 13 4 4 5 19-21 16
11. ASA TG. MUREȘ 13 5 1 7 16-20 16
12. VEGA DEVA 13 4 4 5 11-22 16
13. JIUL PETROȘANI 13 5 1 7 12-24 16
14. UNIREA DEJ 13 4 2 7 18-24 14
15. MINERUL MOTRU 13 4 2 7 17-23 14
16. DACIA PITEȘTI 13 4 2 7 16-23 14
17. CHIMICA TÂRNĂVENI 13 4 2 7 15-25 14
18. FC BAIA MARE 13 3 4 6 14-19 13
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Rezultatele etapei a 14-a: Min. Mătăsari - Petr. -! _ Rezultatele etapei a 14-a: Min. Mătăsari - Petr. ■
ȚWeni 1-0; Al. Slatina - Min. Lupeni 1-0; Șoimii Sibiu - 
Constr. Craiova 2-1; Forest. Stâlpeni - Min. Certej 2-0; FI. |

I' y Moreni - Petr. Drăgășani 2-0; Progr. Caracal - M. Ber- ■
bești 3-0; Petr. Stoina - Fl. Rm. V. 3-1; Record Mediaș -1bești 3-0; Petr. Stoina - Fl. Rm. V. 3-1; Record Mediaș - 

| Pandurii 1-0; Electro Craiova - Gl. Reșița 3-0; Aurul Brad - Min. Uricani 243. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: M. Uricani - M. Mătăsari; Petr. Țicleni - Al. Slatina; 
M. Lupeni - Șoimii; Constr. Craiova -Forestierul; M. Certej - FI. Moreni; 
Petr. Drăgășani - Progr. Caracal; M. Berbești - Petr. Stoina; Fl. Rm. V. - 
Record; Pandurii - Electro; Gl. Reșița - Aurul B.

1. ELECTRO CRAIOVA 14 9 5 0 36-10 32
2. FLACĂRA RM.V. 14 9 2 3 39-17 29
3. ȘOIMII SIBIU 14 8 5 1 31-13 29
4. GLORIA REȘIȚA 14 9 2 3 31-14 29
5. PANDURII TG.’JIU 14 8 1 5 25-12 25
6. MINERUL CERTEJ 14 7 3 4 29-21 24
7. ALUM. SLATINA 14 7 2 5 15-12 23
8. MINERUL URICANI 14 7 0 7 26-26 21
9. PETROLUL STOINA 14 7 0 7 23-23 21
10. PETR. ȚICLENI 14 6 1 7 16-34 19
11. FLACĂRA MORENI 14 5 3 6 16-18 18
12. FOREST. STÂLPENI 14 6 0 8 23-32 18
13. MIN. MĂTĂSARI 14 5 2 7 15-21 17
14. CONSTR. CRAIOVA 14 5 . 1 8 22-25 16
15. AURUL BRAD 14 4 4 6 15-20 16
16. RECORD MEDIAȘ 14 4 2 8 25-30 14
17. MINERUL BERBEȘTI 14 4 2 8 24-36 14
18. PETR. DRĂGĂȘANI 14 4 1 9 14-27 13
19. MINERUL LUPENI 14 4 1 9 16-30 13
20. PROGR. CARACAL 14 2 3 9 12-32 9
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Z X Rezultatele etapei nr. 11 din 25.10.1998: Metalul 

Crișcior - CIF Aliman Brad 5-0; Parângul Lonea - Victoria 
Călan 3-1; Min. Ghelari - Constructorul Hd 1-3; Dacia Orăștie 
- CFR Marmosim 1-0; Min. Teliuc - FC Paroșeni-Vulcan 2-1.

CLASAMENTUL

Pe o vreme bună pentru fot
bal, întâlnirea dintre formațiile 
Metalul Crișcior și CIF Aliman 
Brad și-a onorat în bună măsură 
titulatura de derby local. Așa 
după cum bine se știe, un meci 
de fotbal între două echipe din 
aceeași zonă este întotdeauna 
jucat cu mare ambiție de ambele 
părți, în ciuda situației din clasa
ment. Așa s-a întâmplat și du
minică, între două formații care 
activează în Divizia D, grație 
unor inimoși sponsori și oameni 
de fotbal: Mircea Pleșa, Iga, (Me
talul) și Mihai Ceaușu, V. Guran 
(CIF Aliman) și nu în ultimul rând, 
jucătorilor ce compun aceste 
formații - metalurgiștii fiind trimiși 
în șomaj, sau plecați din serviciu 
cu ordonanță. în aceste condiții,

’

cele două echipe, cu sprijinul unor 
sponsori, se pregătesc cu con
știinciozitate la antrenamente, își 
plătesc cheltuielile de deplasare 
și se prezintă onorabil la jocurile 
de campionat.

Meciul a fost frumos. în ciuda 
scorului înregistrat, elevii antre
norului V. Guran s-au prezentat 
bine, nu s-au cantonat în apărare, 
practicând un joc deschis, spec
taculos. Gazdele au avut în Tulea 
omul de gol care, de câte ori era 
în posesia balonului, producea 
panică în rândurile.apărării ad
verse. în minutul 7, Tulea este 
găsit liber în marginea careului de 
16 metri și cu un șut plasat, des
chide scorul. După o altă ocazie 
bună de a înscrie în min. 16, ace
lași Tulea, înălțat la un balon odată

cu portarul Ștefan, câștigă "du
elul" și mingea poposește în pla
să: 2-0. Oaspeții caută să-i țină la 
distanță de careu pe M. lanc, 
Durneac, Corinda și Tulea, dar nu 
reușesc decât în mică măsură, 
acțiunile lor ofensive stingându- 
se repede, doar în min. 35 și 42 
Corinda și Tulea trimit balonul cu 
capul pe spațiul porții, înjumătățea 
de teren a gazdelor. în schimb, 
atacurile gazdelor sunt în conti
nuare un real pericol pentru oas
peți. Cu toate acestea, celelalte 
goluri se înscriu în minutele 49, 54 
și 86 de către Tulea după trei 
“ghiulele”, toate în urma unor șuturi 
puternice în colțul lung, trimise din 
apropierea colțului careului de 16 
metri.

Foarte bun arbitrajul brigăzii.

METALUL: David (88 Ursu), 
Pădurariu (1 Corinda), Deoancă, 
Gavrilă (75 Cor), S. lancu, 
Ștefan, Durneac (80 Pleșa), M. 
lanc, Mursa, Tulea, Bărășteanu.

CIF Aliman: Ștefan, 
Almășan (55 Mureșan), Steluță, 
Tomodan (51 Rusu), Golda, Tot 
(84 Tudoran), I. Rus, Stega, 
Săbău, Gruia, Costea. 
______________ S. CERBU

Etapă județeană în 
Cupa României la 

_________ fotbal__________
Duminică, 1 noiem

brie, ora 11: Retezatul Ha
țeg - Victoria Dobra; Unirea 
Vețel - Energia Deva; Santos 
Boz - Gloria Geoagiu; Casino 
ttia - Fotbal Start Deva.

Etapa viitoare, nr. 12, din 1 noiembrie: Min. Bărbăteni-Min. 
Aninoasa; Victoria Călan-Metalul Crișcior; Constructorul Hd.- 
Parângul Lonea; CFR Marmosim-Min. Ghelari; FC Paroșeni-Vulcan- 
FC Dacia Orăștie.;Min. Teliuc și CIF Aliman Brad stau.

1. PARÂNGUL LONEA 9 8 0 1 20-6 24
2. FC DACIA ORĂȘTIE 9 7 0 2 17-4 21
3. VICTORIA CĂLAN 10 6 2 2 21-6 20
4. CFR MARMOSIM 9 5 1 3 22-8 16
5. MIN. BĂRBĂTENI 10 5 1 4 12-17 16
6. FC PAROȘENI-VULCAN 9 3 3 3 11-8 12
7. MIN. TELIUC 10 3 3 4 13-14 12
8. MIN. ANINOASA 9 3 1 5 9-10 10
9. MIN. GHELARI 9 3 1 5 13-16 10
10. CONSTR. HD. 9 2 1 6 9-23 7
11. CIF ALIMAN BRAD 10 2 1 7 6-30 7
12. METALUL CRIȘCIOR 9 2 0 7 10-21 6

o PARIURI fotbalistice S®cceroM 
în fiecare zi puteți câștiga Bm>bd~Deceballbl.8lParter

300.000-.000 lei! Galeriile de Arta, te!23404f>
MECIURI INTERNAȚIONALE
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REALIZĂRI SI SPERANȚE LX BIJCES Contraste
La Primăria comunei Buceș 

l-am întâlnit pe dl Mărcuș Traian 
Achim, viceprimarul localității, 
care ne-a dat cu bunăvoință in
formațiile pe care i le-am solici
tat. Ne-a vorbit îndeosebi des
pre bugetul local și modul cum 
se realizează obiectivele prevă
zute.

- Bugetul comunei noastre 
este mic. Doar 490 de milioane de 
lei. în condițiile prețurilor de astăzi 
vă dati seama că nu putem reali
za prea multe, mai ales dacă ți
nem seama că din acest buget 
circa două treimi sunt salariile 
personalului primăriei.

- Totuși, din informațiile 
pe care le avem, în comună 
se realizează câteva obiec
tive locale importante pentru 
locuitori.

- într-adevăr, la capitolul in
vestiții, avem prevăzute unele 
lucrări, cele mai multe continuări 
din anii trecuți. Suma de 160 mili
oane de lei prevăzută în acest 
scop este însă cu mult sub nece
sar. Se execută în ritm intens 
reparația capitală a școlii primare 

din satul Tarnița. Chiar în momen
tul de față, domnul primar se află 
acolo ca să urgenteze lucrarea 
și să dea ajutorul necesar. Mai 
avem prevăzută modernizarea 
unor porțiuni pe drumurile spre 
Stănija - 650 m și După Piatră - 
400 m. în final, aceste drumuri 
modernizate vor măsura 2,1 km 
spre Stănija și 4,5 km spre După 
Piatră. La aceste drumuri se lu- 
creazq, constructorul fiind f egia 
județeană a drumurilor. Se mai 
lucrează, de asemenea, la dru
mul de acces și se procură ma
terialele pentru construcția unui 
microreleu de televiziune, care 
va îmbunătăți recepția progra
melor TV în zonă. Acestea ar fi 
principalele obiective de investiții 
prevăzute pentru acest an. Une
le, desigur, cum sunt moderni
zările de drumuri, vor continua și 
în anul, viitor.

- Vă văd că sunteți tânăr, 
die viceprimar, și mă întreb 
dacă nu vă gândiți și la viitorul 
comunei, al locuitorilor eii

- Ne gândim și încă foarte 
mult. Și dl primar, și ei, și con

silierul local ar dori foarte mult ca 
în anii viitori să realizăm o aduc- 
țiune de apă pentru satele Buceș 
și Mihăileni, în prima fază, apoi 
pentru alte localități ale comunei. 
Apa ar veni prin cădere, deci 
fără consum de energie. Trebuie 
însă o sumă importantă pentru 
realizarea bazinelor de captare, 
a conductelor și a celorlalte lu
crări necesare. Ar fi însă o lucra
re care ar mulțumi pe toți locuitorii 
așezării noastre. Să ai apa în 
casă, e mare lucru. Sigur, lucrarea 
se va întinde pe mai mulți ani, 
dincolo de mandatul nostru, dar 
odată începută, aducțiunea va fi 
finalizată de urmașii noștri.

- Sau chiar de dumnea
voastră, dacă veți candida pen
tru reînnoirea mandatului' de ă 
conduce treburile comunei.

- Da, dacă cetățenii ne vor 
mai vrea.

- Eu vă urez succes și în 
reînnoirea mandatului, dar 
mai ales să realizați ceea ce 
v-ați propus, astfel ca cetă
țenii să fie îndreptățiți să vă 
aleagă din nou.

Actualitatea planului și pro
gramelor școlare propuse de 
reforma învățământului fac con
trast puternic cu ceea ce se gă
sește la Școala Generală din 
comuna Sălașu de Sus. Afir
mând asta, ne referim în principal 
la aspectul "material’’; zidul de 
piatră al școlii “reclamă" o ve
chime de peste un secol, repa
rațiile curente nemairezolvând 
mare lucru, iar dotarea cea mai 

modernă a unității constă într-un 
calculator din generația anterioară 
PC-urilor, conectat la un televizor 
cu lămpi; mijloace cu ajutorul că
rora elevii clasei a V-a fac cu
noștință, în cadrul disciplinelor 
opționale, cu primele noțiuni de 
informatică, după cum aflăm din 
discuția purtată cu dnele pro
fesoare Rodica lancu (Ib.română) 
și Viorica Lorențiu (matematică). 
Cu alte cuvinte, după ’89, Școala 

Generală din Sălașu de Sus n-a 
mai figurat pe lista dotărilor de la 
Inspectoratul Școlar, cu excepția 
strictului necesar. De la bugetul 
local suma alocată în acest an 
pentru școala de centru - la care 
încă se mai impun reparații - și 
pentru cele opt școli primare din 
comună a fost de 20 milioane de 
lei, conform precizării dlui primar 
Petre Itul.

Dar reforma trebuie să 
meargă înainte... S-au primit noile 
cataloage, manuale suficiente, 
inclusiv alternative (ce-i drept, 
altele decât cele solicitate). Una 
dintre prioritățile acestui an șco
lar este examenul de capacitate 
pe care îl vor susține elevii la 
sfârșitul clasei a Vlll-a, motiv 
pentru care, precizează interlo
cutoarele noastre, se organi
zează pregătiri suplimentare 
pentru cei 13 viitori absolvenți, la 
cele patru materii în cauză (Ib. 
română, matematică, istorie și 
geografie). "în rest, atât noi, ca
drele didactice, cât și elevii, în
cercăm să facem față noilor 
cerințe"...

-----------------------------------' ~ ~ .................•..........

Călare pe... stocuri
Faptul că puterea de cumpărare a populației a scăzut simțitor, a 

determinat nemijlocit situația ca numeroși producători, în condițiile 
când și oferta din import a intermediarilor este mai tentantă, să nu-și 
mai poată vinde marfa. Datele furnizate de către Comisia Națională 
pentru Statistică denotă că în luna august a.c. stocurile de carne de 
porc și de vită s-au dublat, în aceeași lună stocul de carne de pasăre 
crescând cu peste 20 la sută. De asemenea, stocul de lapte praf 
(despre care se vorbește că nu este voie să fie folosit la re
constituire) a sporit cu peste 8 la sută, în vreme ce la brânzeturi și unt 
creșterea de stoc a fost de 14 și, respectiv, 10 la sută.

De menționat că și stocul de bunuri de larg consum, inclusiv în 
mediul rural, s-a mărit la frigidere și congelatoare, la mașini de spălat 
rufe și televizoare alb-negru au crescut și ele cu 18 - 42 la sută, cum 
arată aceeași sursă. Aceste creșteri sunt datorate nu atât sporirii 
producției la furnizorii autohtoni, cât importului masiv la aceste 
produse, pe de o parte, iar pe de alta, reducerii puterii de cumpărare 
a consumatorilor.

Ca urmare și a ofertei mai bune, în special la produsele agricole, 
a condus la cea mai importantă scădere a prețurilor pe piața țără
nească. Ca urmare, pe lângă creșterea stocurilor la producătorii 
agricoli s-a înregistrat reducerea drastică a încasărilor și costuri 
suplimentare la mulți agricultori autohtoni. Evident, acoperirea 
costurilor suplimentare a făcut necesară creșterea ulterioară a 
prețurilor produselor alimentare, în luna septembrie acestea sporind, 
în medie, cu 2,7 la sută. în continuare, mărirea este determinată de 
relația directă ce există și cu majorarea recentă a prețului com
bustibilului.
\_____ ______ _____________________________________

f W TA7A SVQS... MSĂRIT I f
’ De unde pe când se afla in opoziție actuala putere se opunea cu 

vehemență reia;.ilor economice și de altă natură cu Rusia și în 
general cu țările din fosta C.S.I., iată că acum schimbă macazul la 360 
de grade, orientându-se cu insistență spre comerțul îndeosebi în 
barter, cu această zonă. Așa se explică, de altfel, recenta vizită a 
ministrului Agriculturii și Alimentației, dl Dinu Gavrilescu, făcută în 
Rusia, unde a oferit, în cadrul unui aranjament economic, un milion de 
tone de grâu, importante cantități de carne, ulei și alte produse 
alimentare, în schimbul gazelor naturale și altor combustibili.

Firește că n-am fost împinși de bogăție sau de cine știe ce 
supraproducție să dăm la export unele produse care și la noi se 
găsesc în suferință, ci ne-a obligat nevoia de asigurare a căldurii pe 
timpul iernii, precum și cea de a echilibra balanța comercială cu 
Rusia, care acum ne este defavorabilă cu circa un miliard de dolari, 
lată deci cum, de voie, de nevoie, suntem obligați de împrejurări să ne 
mai întoarcem din când în când cu fața și spre răsărit, chiar dacă nu 
mai spunem că de acolo ne vine lumina.

în plus, să nu uităm că și președintele Constantinescu s-a dus tot

Poveste cu un comitet de inițiativa9
Dl Virgil Duduia, pensionar,'din 

satul Teliucul Superior, s-a adresat 
redacției ziarului nostru cu o scri
soare în care ne detaliază o serie 
de aspecte legate de introducerea 
gazului metan în această localitate. 
Din lipsă de spațiu tipografic, nu 
putem reda în întregime conținutul 
scrisorii, ci vom rezuma principalele 
faze care i-au provocat o serioasă 
nemulțumire. Printre altele, dl Du
duia ne scrie că: “în toamna anului 
1995 s-a ales la nivel de comună 
cu Comitet de inițiativă privind intro
ducerea gazului metan, avându-l 
ca președinte pe dl Ștefan Danda, 
iar ca reprezentanți ai satului nostru 
în acest comitet au fost aleși dl Gelu 
Lupu și dl Constantin Calistru.

Menționez faptul că acest co
mitet nu a stat de vorbă cu oamenii 
din satul nostru privind condițiile de 
introducere a gazului metan, dar au 
venit cei doi reprezentanți men
ționați mai sus, la fiecare familie, 
spunând că trebuie să achite suma 
de 165.000 lei, care reprezintă ur
mătoarele: 25.000 lei - cererea de 
înscriere, 50.000 lei - participare la 
conducta principală, 90.000 lei 
pentru întocmirea proiectului. între
bând dacă ei dau vreun act pe 
acești bani, ei au răspuns că nu, ci 
numai se trec oamenii pe un tab?1. 
Atunci eu nu le-am dat nici un bar.

în anul 1996, luna martie, 
când am văzut că toată lumea a 
dat banii, am dat și eu întreaga 
sumă de 165.000 lei dlui 
Constantin Calistru, care rn-a tre
cut pe un tabel pe care eu l-am 
semnat.

Am așteptat până în toamna 
anului 1997, luna septembrie, și nu 
mi-a venit nici o aprobare (nomi
nalizare) pentru introducerea ya- 
zului metan. în această perioadă 
am tot întrebat pe cei doi repre
zentanți ai satului nostru de ce nu 
mai vine aprobarea. Răspunsul a 
fost să am răbdare. în luna octom

brie 1997 m-am dus personal la 
Regionala de distribuție a gazelor 
Târgu Mureș unde mi s-a aprobat 
cererea.

După această aprobare m-am 
prezentat la Comitetul de inițiativă 

■ pentru introducerea gazului metan, 
la dl ing. Gheorghe Neda, care mi-a 
spus că vorbește cu cei care au 
întocmit celelalte proiecte să vină să 
facă măsurătorile pentru proiect. Am 
tot așteptat și întrebat când vin. în 
luna aprilie 1998 mi-a spus că să 
mă duc să îmi fac proiectul pe cont 
propriu. M-am dus la SC Instalații 
Gevis SA Deva, am plătit suma de 
400.000 lei, au venit și au făcut 
măsurătorile și în final proiectul.

După aceasta m-am prezentat 
cu o cerere la Comitetul de inițiativă 
pentru introducerea gazului metan 
prin care am cerut restituirea sumei 
de 115.000 lei, sumă ce reprezintă : 
90.000 lei pentru proiect + 25.000 
lei pentru cererea de înscriere și 
dobânda aferentă pe perioada 
martie 1996 - august 1998, întrucât 
mie nu mi-au făcut nici un serviciu 
pentru banii respectivi. La sfârșitul 
lunii august, dl Ștefan Danda m-a 
chemat să-mi dea banii. Când m- 
am dus, mare mi-a fost surpriza 
constatând că nu îmi restituie suma 
de 115.000 lei, plus dobânda afe
rentă pe perioada de 2 ani și jumă
tate, ci numai suma de 90.000 lei și 
30.000 dobândă. Spunându-mi că 
numai 10% a fost dobânda, eu nu 
am luat banii, considerând că ei au 
fost depuși pe termen la CEC, unde 
dobânda este mai mare. De aceea 
eu am pretenția la dobânda care a 
fost pe termen, deoarece mie nu mi 
s-a făcut nici un serviciu. Ca urmare 
vin cu rugămintea de a mă sprijini și 
ajuta în recuperarea în întregime a 
acestei sume cu dobânda 
aferentă.”

Este o dorință pe deplin înte
meiată având în vedere condițiile 
explicate.

•
Ocolul Silvio din Hațeg a • 

acordat țăranilor din raza sa de • 
activitate în lumina prevederilor * 
Legii fondului funciar 600 de • 
hectare de pădure. Dl Viorel * 
Dumitrescu, șeful unității, releva . 
buna colaborare cu primăriile din • 
comunele Boșorod, Densuș și * 
Totești în aplicarea Legii 18/1991 • 
ca și în întocmirea situației ce- * 
rute de Legea 169/1997. *

Cazuri mai rare

Trei vițele 
obținute la o 

tătare
De curând în gospodăria 

crescătorului de animale Ni- 
colae Miclăuș din localitatea 
Buceș - Vulcan s-a întâmplat 
un fapt mai puțin obișnuit. 
De la vaca Stela în vârstă de 
4 ani, din rasa Bălțată româ
nească, s-au obținut trei vi
țele. Cum se știe cu claritate 
că animalele scot sărăcia 
din casă, este de așteptat ca 
și cele trei vițele să contri
buie la realizarea acestui de
ziderat.

Privatizarea 
la sate

Privatizarea are loc de 
afirmare și în mediul rural. 
Un exemplu în acest sens 
este și comuna Sîntămăria 
Orlea. Pe această temă am 
discutat recent 6u dna Cor
nelia Dobrean, viceprimar al 
localității. Discuția a început 
cu întrebarea noastră:

- Sunt privatizați în co
muna dvs?

- Sunt, sigur că da.
- Câți?
- Să-i spun pe sate. în re

ședința de comună - șase, în 
Subcetate - patru, în Sîn- 
petru - trei, în Ciopeia - pa
tru, în Balomir și Băiești câte 
doi, în Bucium și Vad câte 
unu. Deci, în total 23.

- Ce obiect de activitate 
au?

- Marea majoritate co
merțul. Trei însă au profil de 
prestări servicii în întreține
rea mijloacelor auto. La Sîn
tămăria Orlea sunt două uni
tăți cu acest profil ale dlor 
Petru Ciobanu și losif Ci- 
menti. în satul Ciopeia func
ționează cu succes după 
câte știu societatea româno- 
franceză “Le Capitain”.

Pagina realizată de Georgeta BfRLA, Nicotae TfRCOB, 
Traian BONDOR, Gheorghe PAVEl

Școlile din Orăștioara de Sus - gata să înfrunte iarna
spre răsărit, nu o singură dată, pentru a reface drumul mătăsii, pentru 
a realiza puntea între Orient și Occident. Este bine, deci, să avem o 
producție agricolă cât mai mare, deoarece piața rusească înghite cu 
vârf și îndesat grâu, carne, ulei, zahăr și tot ce este comestibil.

Faptul că școlile din comuna 
Orăștioara de Sus sunt pregătite 
pentru sezonul de iarnă l-am 
aflat, mai întâi, de la dl primar 
Nicolae David, când am discutat 
despre bugetul comunei și cum 
se derulează transpunerea lui în 
practică. La capitolul “învăță
mânt" este prevăzută suma de 
110 milioane de lei, pentru repa
rații curente la școli, aprovizio
narea cu lemne de foc etc. Dl 
primar ne-a spus că acești bani, 
deși insuficienți, au ajutat totuși 
la executarea reparațiilor cu
rente la școlile din satele Cos- 
tești, Ludești, Grădiștea de 
Munte și Orăștioara de Sus. Su
ma prevăzută a fost deja chel
tuită, deci un capitol din buget a 
fost realizat.

Detaliile în legătură cu modul 
cum s-au realizat reparațiile cu- 

k rente și celelalte lucrări prevă

zute a fi finanțatele la bugetul 
comunei ni le-a dat dl Vasile Pan- 
tiloiu, directorul coordonator al 
Școlii Generale din Orăștioara de 
Sus.

- Trebuie să vă spun că școala 
noastră conlucrează foarte bine cu 
consiliul local și cu primăria. îm
preună am stabilit care sunt școlile 
care au nevoie de reparații și încă 
din vară, imediat ce elevii au intrat în 
vacanță, lucrările au început. S-au 
executat reparații la acoperișuri, la 
uși și ferestre și s-au zugrăvit toate 
localurile de școli din cele patru 
localități menționate deja. La Orăș
tioara de Sus, unde avem școală 
generală de opt clase, avem și un 
internat pentru elevii din satele mai 
îndepărtate ale comunei care nu pot 
face zilnic naveta. Pregătiri de iarnă 
am făcut și la internat, astfel ca elevii 
să fie cazați cât mai confortabil. La 
data începerii anului școlar eram

gata cu toate lucrările. Elevii au fost 
primiți în școli curate, amenajate cu 
gust.

Menționez că la ora actuală, 
toate școlile din comună sunt apro
vizionate cu lemne de foc, iar la 
internat am făcut și o aprovizionare 
consistentă cu cele trebuitoare hra
nei elevilor. O parte din legumele 
necesare ni le-am produs chiar noi, 
pe terenul primit din partea primăriei, 
unde am organizat o minifermă agri
colă. Putem deci spune să școlile din 
Orăștioara de Sus sunt pregătite să 
înfrunte rigorile iernii.

- Die profesor Pantiloiu, câți 
elevi aveți în școlile comunei?

- în comuna noastră avem 226 
de elevi, din cafe 79 în clasele 5-8. 
La noi, numărul elevilor este în creș
tere. Acest lucru se vede și din 
faptul că în ciclul primar avem mult 
mai mulți copii decât în clasele supe
rioare. De altfel, din această toamnă,

la școlile primare din Ocoliș și Lu
dești am creat câte un post de 
învățător în plus datorită creșterii 
numărului de elevi. La Ocoliș avem 
acum 30 de elevi și doi învățători, 
iar la Lucțești 23 de elevi și tot doi 
învățători. în total, pentru acest an 
școlar 1998-1999, avem în gră
dinițele și școlile din comună 5 
educatoare, 11 învățători și 8 pro
fesori.

- Pentru anii ce urmează 
aveți în vedere creșterea bazei 
materiale a școlilor din comună?

- Deocamdată nu este nece
sară o astfel de extindere. Tre
buie doar să întreținem și să 
modernizăm în funcție de posi
bilități ceea ce avem. Sperăm ca 
reforma în învățământ care tot 
începe și nu se mai termină să 
se fapă totuși până la urmă, iar 
pe baza ei să îmbunătățim pro
cesul de învățământ.
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ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 
37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 
nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 19,6% din acțiunile 
Societății Comerciale “SAPRUC” - SA, cu sediul în Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1, județ Hunedoara, cod 
fiscal R2113839, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/104/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor comerciale;
- microproducție industrială de mobilier, articole de dotare comercială
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C. 859.525 mii lei.
Cifra de afaceri conform bilanțului contabil din anul 1997/semestrul 11998:198.175 mii lei/109.826 mii lei.
Pierderea ultimului an încheiat (1997): 59.660 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30/06/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 168.430 19,6
SIF - -
FFM 515.715 60
Alții 175.380 20,4
TOTAL 859.525 100

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, cu sediul în str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Direcția 

Privatizare 2, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată prin H.G. 
361/1998, 73,7003% reprezentând 166.416 acțiuni din totalul de acțiuni la Societatea Comercială 
“MINEXFOR” - SA, cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R2114205, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/43/1991, având:

Obiectul principal de activitate: prospecțiuni și explorări geologice cu lucrări miniere și foraje, 
foraje pentru studii hidrogeologice, alimentări cu apă și captări de gaze, valorificarea aurului din aluviuni, 
prelucrarea rocilor ornamentale și valorificarea lor, deschideri de mine, alte.prestări servicii specifice 
cercetării geologice.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O. R.C.): 5.645.025 mii lei.
Cifra de afaceri conform bilanțului 1998/ semestrul I: 9.096.997 mii lei.
Pierderea înregistrată în ultimul an încheiat : 753.952 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30/06/1998 este:

Prețul de ofertă de vânzare este de 2.570 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 432.865 mii lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare de 
250.000 lei și garanția de participare în valoare de 12.985.953 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului 
- sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara-Deva sau în contul numărul 251100980000607 deschis la 
BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelorfizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 17.11.1998, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

26.11.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

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

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

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

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

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

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 166.417 73,7008
SIF Banat - Crișana 45.227 20,0297
FFM 13.959 6,1819
Manager 198 0,0876
TOTAL 225.801 100,0000

Prețul de ofertă de vânzare este de 26.199 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 4.359.933.000 lei.

In conformitate cu prevederile legale în vigoare, Fondul Proprietății de Stat reține 1 (una) acțiune 
nominativă de control.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Cferîe u 
FPS, între orele 8-16, până în ziua precedentă termenului limită de depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 lei va fi achitat la casieria 
vânzătorului - Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București, sau în contul numărul 251100980900224 
deschis la BRD - SMB. Documentele pe baza cărora se eliberează r'OSARUL DE PREZENTARE sunt:

- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fiz.i e r jrnâne/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Garanția de participare în valoare de 130.797.990 lei se achită la BRD - SMB în contul 

251100980900313. , .
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de 

participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD deschis la 
BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în HG 55/1998, art. 27, 
prevăzute în Secțiunea C a DOSARUL UI DE PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în 
plicuri sigilate, la Direcția Oferte, Marketing, Relații cu Investitorii, până la data limită de 30.11.1998, ora 
10,00, deschiderea ofertelor având loc la ora 12,00, în data de 30.11.1998, în prezența ofertanților.

Persoanele fizice/juridice străine, vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, la data semnării protocolului de 
finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind SC MINEXFOR SA Deva pot fi obținute de la Direcția Privatizare 2 - tel. 3141139 - 
domnul Alexandru Patruti.

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

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT cu sediul în str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Direcția 

Privatizare 3, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea/ir. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată prin H.G. 
nr. 361/1998, 92,22% din acțiunile Societății Comerciale "DEVACOMB” SA MINTIA, cu sediul în 
Mintia, str. Gării, nr. 26, județ Hunedoara, cod fiscal R217571, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J20/38/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri 

combinate;
- contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import
- comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile 

zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului) 

6.648.525 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 1.459.961 mii lei.
Pierdere a ultimului an încheiat: 4.272.219 mii lei.
Structura acționariatului la data de 29/07/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 245.249 92,22
FFM 20.692 7,78
TOTAL 265.941 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 fei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 6.131.225.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a FPS 
București între orele 8-16 până în ziua precedentă termenului de depuneri a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 lei va fi achitat la casieria 
vânzătorului din sediul de mai sus sau în contul numărul 251100980900224 deschis la BRD - SMB.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Garanția de participare în valoare de 183.936.750 lei se achită la BRD - SMB în contul nr. 

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

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în HG 55/1998, art. 27, 
prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în 
plicuri sigilate, la Direcția Oferte Marketing. Relații cu Investitorii din strada Stavropoleos nr. 6, sect. 3, 
București, până la data limită de 27 noiembrie 1998, ora 10.00.

Ofertele vor fi deschise în aceeași zi (27.11.1998), ora 12.00, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 

convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data semnării protocolului de 
finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relaffi privind societatea comercială se pot obține de ia DP3- dna Georgeta Niculae, telefon 310.16.93, 
fax 3101694. Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

Criză mare de spațiu
- La școala noastră cursu

rile încep la ora 7,45 și se în
cheie la 17,20. Ziua scade tot 
mai mult și nu ne îngăduim să 
trimitem copiii spre case la ore 
târzii în acest cartier. Avem 26 
de clase la ciclul primar și tot 26 
la cel gimnazial. Dar spații avem 
numai pentru jumătate din cele 
52 de clase. Am repartizat elevii 
- peste 1260 la număr - pe două 
schimburi: cei din clasele l-lll 
încheie cursurile la 11,20, iar cei 
din clasele a Vlll-a, la ora 14. 
Este mai greu între aceste ore 
când ne suprapunem. Elevii din 
clasele IV-VII au cursuri între 
11,30 și 17,20. Toate disciplinele, 
orele, au fost acoperite. Avem 
cadre didactice calificate, majori
tatea cu gradul didactic I. Pot 
spune că, din primele zile de 
cursuri ale noului an școlar, acti
vitatea a intrat în normal - apre
ciază dl prof. Aurel Vlaicu, direc
torul Școlii Generale Nr.5 Deva.

- Cred că despre acest 
normal “vorbește’ și orarul de 
pe biroul dv. Ne-a atras atenția 
de când am intrat în cabinet. 
Cred că are câteva sute de 
semne și simboluri în culori 
diferite. Cine și în cât timp l-a 
realizat?

- într-o săptămână, iar aca
să încă vreo trei nopți și vreo 
două zile. L-am realizat în prima 
jumătate a lunii septembrie. Sunt 
consemnate aici 700 de ore. Fie
care cu simbolul ei color. Ca să 
ne fie mai ușor să ne regăsim.

- Văd aici și tabelele cu 
serviciul pe școală al cadrelor 
didactice, mai bine zis pe nive
lele clădirii, precum și cu elevii 
de serviciu și îndatoririle 
acestora.

- E necesar să fie ordine și 
în această direcție, altfel ne îm

piedicăm unul de altul.

- Apropo de ordine. E o plă
cere să pășești în această 
școală! Curățenia desăvârșită, 
universul florilor ce inundă holul 
central și casa scărilor, deco
rațiile cu bun gust, portretele îna
intașilor culturii, istoriei, științei, 
care te “conduc” spre cabinetele 
de profil, sălile de clasă, mobi
lierul din sala profesorală, as
pectul igienic al spațiilor desti
nate instalațiilor sanitare - totul

La Școala Generală Nr.5 
Deva

vorbește despre grijă, interes 
pentru o ambianță corespunză
toare desfășurării procesului 
instructiv-educativ. Și, totuși, am 
aflat că școala este neautorizată 
sanitar, adică nu vi s-a dat auto
rizație de funcționare.

- într-adevăr. După cum ați 
constatat, școala este pusă la 
punct - cu o singură excepție: ter- 
moficarea. După 24 de ani de 
funcționare, instalațiile de termo- 
ficare sunt deteriorate, corodate. 
E necesară o reparație capitală. 
De 18 ani subsolul este inundat. 
Noi am făcut un alt canal prin 
curtea școlii, conductele sunt 
manșonate, dar la subsol ... Pri
măria municipiului, Inspectoratul 
Școlar Județean cunosc proble
ma. Noi avem un proiect întocmit 
din 1997 dar, din lipsa banilor, 
lucrarea n-a demarat. Sunt nece
sari cam 300 milioane lei pentru 
această reparație capitală. Noi, 
prin CEB, am primit în vară 60 de 
milioane, cu ajutorul cărora am 
rezolvat o problemă stringentă: 
punerea la punct în condiții op
time a instalațiilor sanitare, procu
rarea celor necesare întreținerii 
curățeniei și pentru alte cheltuieli.

Am mai primit prin CEB și 80 kg 
de vopsea în ulei pentru socluri 
și tâmplărie. Da, școala este cu
rată, îngrijită, oferă ambianță 
propice studiului, dar termofica- 
rea e o mare problemă. Funcțio
năm cu mai puțin de două treimi 
din capacitatea acesteia. Va fi 
frig la iarnă, copiii vor trebui să 
stea îmbrăcați și cu mănuși... Noi 
ne-am ajutat mult cu sponsorii 
pentru autodotări dar 300 de 
milioane cine să-ți dea? lată e în 
prag prima vacanță din se
mestru. Dacă ni s-ar aloca și 
mai puțini bani, am putea în 
această vacanță să demarăm 
lucrările la subsol pentru înlo
cuirea conductelor și a vanelor 
de deschidere-închidere. Am 
putea face lucruri bune într-o 
vacanță scurtă, pentru a asigura 
copiilor căldura de care au ne
voie în clase, în perioada iernii.

într-o școală generală dintr- 
un cartier îndepărtat al orașului 
reședință de județ - care oferă 
nu numai o ambianță deosebită 
prin curățenie, ordine, bun gust, 
ci și rezultate meritorii în pro
cesul instructiv-educativ, situ- 
ând-o printre unitățile de refe
rință în învățământul general hu- 
nedorean - prima vacanță mică 
bate la ușă. Oare se vor deschi
de niște uși la care se bate de 
multă vreme pentru rezolvarea 
unei probleme stringente func
ționării școlii în perioada rece? 
Cadrele didactice de la Școala 
Generală Nr. 5, părinții, elevii aș
teaptă cu încredere. Sunt gata 
pentru a da o mână de ajutor 
celor care vor putea transforma 
vacanța din prima decadă a lunii 
noiembrie într-o perioadă de lu
cru, spre binele copiilor!

A consemnat 
Lucia LICIU

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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CUMPĂRĂRI
• Vând casă, Deva, curte, 

grădină, gaz, apă, canalizare. 
Tel. 214648 (4599)

• Vând casă,cu grădină, 
ane/e, livadă meri, gaz, str. 
Gării,38. Tel. 730851, Călan 
(8153)

• Vând urgent casă în Si- 
meria. Tel. 092570203, 092 
570202 (4595)

• Vând casă, două nivele, 
curte, grădină, zona pieței, preț 
180 milioane, Dacia 1310, an 
fabricație 1990, 5 viteze, preț 
16 milioane, Renault 11,1986, 
3500 DM, înscrise, cu carte de 
identitate. Tel. 718145 (5479)

• Vând casă cu 20 ari pă
mânt, Vîlcelele Bune, tel. 
711052 (5478) 

• Vând motocicletă MZ ETZ 
250 cmc, tip nou, numere noi. 
Tel. 215665 ( 4598)

• Vând camion, motor Raba
10 t, preț 65.000.000 lei. 
negociabil. Tel. 283266 
(4603)____________________

• Vând Dacia break 1986,
vișiniu metalizat, 5 trepte, cu 
îmbunătățiri. Tel. 651145 
(8711)

• SC Devacomb SA (FNC) 
vinde furaje pentru animale la 
preț avantajos. Tel. 222414 - 
Lot Drumuri și Poduri Mintia. 
(4584)

• SC Top Model Ital Grup 
SRL Deva, cu sediul în str. 
Sîntuhalm, nr. 31 A (Complex 
Eurovenus) pune în vânzare 
țiglă, la un preț avantajos. Tel. 
233526. 233528 (4582)

• Vând oțel beton diametrele 
6-2965, 8,’ 10, 12 -2805. Tel. 
213637, 092348200 (4579)

• Vând bicicletă damă, 
telefon marca Philips, cu fax și 
copiator. Tel. 731535 sau 092 
520428 (4601)

• Balanța Sibiu vinde prin 
magazin de reprezentanță, 
situat în Deva, str. Horea, nr.18, 
toate tipurile de balanțe elec
tronice și mecanice. (Ex. : 
balanță electronică 15 kg 
3.900.000 lei.) Vă așteptăm ! 
(4565)

• Vând aparatură stoma
tologică, dentior Sterling. Tel. 
211726 (4587)

• Vând mașină spălat auto
mată, germană, stare perfectă. 
Deva tel. 092 739284 (4596)

• Vând SRD autocontainer 
gunoieră, Hațeg, str. Cloșca, 
nr. 27. (5850)

• Schimb Dacia Nova, A.F. 
1996, stare foarte bună, cu 
auto străină, înmatriculată, 
stare foarte bună, eventual 
diferență. Tel. 094/550519

• Vând Dacia 1300, stare 
foarte bună, unică folosință,, 
informații Călan, tel. 731782 
(5476)

S.C. COMAT DEVA SA
Țeavă neagră pentru instalații și construcții, țevi zincate 

sau tablă neagră subțire, mijlocie și groasă, tablă 
decapată - puteti cumpăra, la cele mai scăzute preturi, 
la SC COMAT DEVA SA - distribuitor autorizat al

SC SIDEX SA Galați
Informații suplimentare vă sunt oferite la sediul firmei 

din Deva, str. Depozitelor, nr. 5 sau la telefoane: 
054-221009, 054-233137, interior 180.

2 milioane, negociabil, Cerb 
Petru, Vața de Sus. (5077)

• Vând Dacia 1310, 1987, 
stare foarte bună, motor nou. 
Tel. 094/517612 (46091)

• Vând Peugeot 304. Tel. 
214759 (4615)

• Vând Dacia papuc, Mer
cedes, dubiță TV, microbuz TV. 
Tel. 218245 (3274)

• Vând mere pentru iarnă. 
Golden, Starchinson, lona- 
than. Deva, tel. 213308. (4517)

• NOU!!! S.C. Termosanitara 
SRL vinde produse Vaillant, 
noi, centrale termice, boilere, 
calorifere, țevi XLPE și fitinguri 
Suceava, pentru instalații ter
mice și sanitare, prețuri promo- 
ționale. Tel. 092/701072 
(5465)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 3 
camere Constanța cu similar 
Deva sau cu casă. Tel. 041/ 
694138 sau 054/217416.

ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii de mireasă
și accesorii, modele deose
bite, pentru domnișoare deo
sebite. Orăștie, Primăverii, 19. 
(5734)____________________

•Caut pentru închiriat apar
tament cu două camere, mo
bilat, în Simeria. Tel. 222771, 
092 321523 (4597)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• Concern canadian pre
gătește personal pentru ex
pansiune în România, în do
meniul managementului și 
marketingului. Avantaje: nu 
investiți bani, vă dezvoltați ca 
personalitate și puteți câștiga 
100/150 000 lei/zi. Cerințe: 
cazier, buletin de identitate. 
Pentru programare sunați la: 
054/627527. (3269)

• Concep și redactez lucrări 
de diplomă, inclusiv traduceri 
documentație engleză, numai 
pentru absolvenți drept. Tel. 
094/550519.

• Căutați un loc de muncă 
unde se câștigă mulți bani ? 
Aveți vârsta cuprinsă între 18 
și 35 ani? Sunați la 092477097 
(4602)

• Angajăm tineri dinamici 
pentru o activitate deosebită și 
avantajoasă. Câștiguri între 
1,5-3 milioane lei. Tel. 092/ 
440080, 713962 (5475)

• ALTEX angajează gestio
nari la magazinul ALTEX - 
Hunedoara, în condițiile: 
studii medii, vârsta maximă 
35 ani, domiciliul în Hune
doara. Acte necesare: copie 
după actele de studii, cur
riculum vitae, fotografie re
centă. înscrierile prin fax 
033/230817 sau prin poștă: 
Ștefan cel Mare 6, Piatra 
Neamț, 5600. Relații la tel. 
033-210671, Șef birou per- 
sonal. (OP)

• Societate comercială an
gajează zilieri pentru mani
pulare marfă. Tel. 230194 
(4583)

• Primăria comunei Bunila, 
județul Hunedoara organi
zează licitație pentru vânzarea 
imobilului situat în satul Alun. 
Licitația va avea loc azi, 
27.10.1998, ora 10.Relații la 
sediul Primăriei. (5477)

PIERDERI

• Pierdut carte de identitate 
aparținând autoutilitară nr. 
B.41 HRO. O declar nulă. 
(4612)

|j*EOMEMORÂRI

• Mulțumim tuturor rudelor, 
prietenilor și vecinilor care au 
fost alături de noi duminică, 25 
octombrie 1998, la Parastasul 
de pomenire a unui an de la 
decesul aceluia care a fost

NEDELCUȚ CONSTANTIN 
(TELU)

din Hațeg. Familia îndoliată. 
(5848)

• Sincere condoleanțe fa
miliilor îndoliate Trif Radu și 
Trif Remus la decesul mamei 
lor

TRIF MARIA
Dumnezeu să o odihneas

că. Fam. dr. Stoicescu Vlad și 
Corina.
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" 1 dolar SUA 9464 lei “

B 1 marcă germană 5722 lei B
■ 100 yeni japonezi 7956 lei ■ 
■ 1 liră sterlină
■ 1 franc elvețian
B 1 franc francez
B 100 lire italiene

15896 lei ■ 
7003 lei ■ 
1706 lei ’

578 lei a
n Cursurile incluse în a- ■
■ ceasta listă au la bază co- " 
" tații ale societăților bancare " 
B autorizate să efectueze ope- B 
B' rațiuni pe piața valutară. Pre- B 
B zenta listă nu implică obli- B 
a gativitatea utilizării cursurilor B 
a în tranzacții efective de a
■ schimb valutar și înregistrări. ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■

Cheltuieli în; cheltuieli 
pentru

Episodul trecut al ciclului “Ce spune Ancheta integrată în 
gospodării - A.I.G - despre viața noastră” vorbea despre venituri. 
Urmează să ne ocupăm de dramaticul și uneori tragicul capitol al 
cheltuielilor și al consumului pe locuitor în familiile angajate în A.I.G..

în totalul cheltuielilor pe o gospodărie, în sumă de 1.216.900 lei, 
cele pentru alimente și băuturi - alcoolice și nealcoolice - au 
reprezentat 46,4 la sută, cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte - 
11,6 la sută, pentru locuință (încălzit, iluminat etc.), înzestrarea 
locuinței cu bunuri - 19,7 la sută pentru medicamente și îngrijire 
medicală - 3 la sută, pentru transport și telecomunicații - 9,3 la sută, 
pentru cultură, învățământ, educație - 4,3 la sută, iar pentru alte 
cheltuieli de uz personal - 5,7 ia sută.

Teoretic sunt cuprinse toate capitolele pentru care se fac cheltuieli 
într-o gospodărie de oameni moderni, nu? în ce măsură a fost însă 
satisfăcută această gamă de trebuințe, nu e greu de aflat. Să luăm doar 
o secvență - cheltuielile pentru locuință și înzestrarea ei cu bunuri de 
folosință îndelungată. S-au cheltuit în acest scop 122.954 lei pe o 
gospodărie. Dar din aceștia, cheltuielile cu chiria, energia electrică și 
termică, gazele naturale, sercivii de gospodărie comunală însumează 
37.162 lei. Au mai rămas pentru cumpărarea de bunuri de folosință 
îndelungată - televizor, frigider, aragaz, mașină de spălat, autoturism 
proprietate personală etc 85.792 de lei, adică, într-un an, 1.029.504 lei.

Strângând ban pe ban, vreo 30 de ani, o familie cuprinsă în 
A.I.G. își va putea cumpăra chiar o Dacie. între timp capii de familie - 
cuplul inițial - vor fi devenit de mult "ăl bătrân” și “a bătrână” și 
având în vedere speranța medie de viață în România nu mai au 
nevoie de mașină căci probabil se vor fi mutat la cele veșnice. Să 
nu disperăm însă. Lucrurile se mai pot îndrepta. Și apoi nu trebuie să 
umbli neapărat cu mașina, poți cumpăra o bicicletă sau exersa 
mersul pe jos.

Ion CiOCLEi
t-------------------

IJn alt fel de eloabâ
Cum poți să numești altfel o 

dare de bani percepută de o 
bancă unui agent economic fără 
ca banca în cauză să fi făcut 
agentului respectiv vreun 
serviciu cât de mic?

De la 1 august e.c., Banca 
Națională percepe băncilor co
merciale suma de 10.000 de lei 
pentru fiecare act operat de 
acestea în conturile agenților 
economici. în 30.IX, o societate 
comercială privată care își are 
contul la Banca Agricolă a de
pus pentru operare 6 acte de 
plată. Când a primit debitarea 
cheltuielilor făcute cu operațiu
nile bancare, patroana a consta
tat că pentru operațiunile efec
tuate de bancă trebuie să plă

tească un comision de 23.725

■‘V

cadrul ansamblului
Doina Crișului înaintea 

unui spectacol
Foto: Traian MÂNU

vi

fUFljM PE W POUȚIE
Spărgătorii de vagoane 

într-o noapte de octombrie 
curent, în jurul orei 5, Postul de 
Poliție TF Deva a fost sesizat că în 
stația CFR Mintia, pe linia 8, se află 
o mare cantitate de orz în saci 
sau vrac. Primele cercetări au sta
bilit că orzul provine din spargerea 
mai multor vagoane aflate în com
punerea unui tren de marfă trimise 
de un furnizor din Ungaria pentru 
SC “Ursus” SRL Buzău. în urma 
acțiunilor desfășurate de polițiști, 
s-a stabilit că spărgătorii sunt 
Viorel Titus Ursa, Cosmin Vasiu și 
Ion Tudor, toți de 24 de ani, și domi
ciliari în Căinelu de Jos, comuna 
Șoimuș. Primii doi nu au nici o ocu
pație, iar ultimul este muncitor la 
“Energoconstrucția" SA Mintia. 

de lei dar că mai trebuie să plă
tească un alt comision Băncii 
Naționale de 66.000 de lei.

Ca să nu greșim, i-am solicitat 
în problemă o consultație doamnei 
Teodora Crișan, directorul Su
cursalei județene a Băncii Comer
ciale. "Este adevărat, ne-a spus 
domnia sa, Banca Națională per
cepe băncilor comerciale câte 
10.000 de lei pentru fiecare act 
operat de acestea. Comisionul, 
perceput de Banca Națională, îl 
suportă însă băncile comerciale 
nu agenții economici."

Agentul comercial care ne-a 
furnizat acest subiect ne-a de
monstrat că banca operatoare a 
recuperat de la el comisionul 
perceput de B.N. ceea ce nu e 
totuna. (/.C.)

5.000.000 de lei 
pentru un loz in plic 

falsificat
în urma cercetărilor efectuate 

de lucrători ai Biroului Poliției Cri
minale Deva asupra a doi bucu- 
reșteni arestați pentru săvârșirea 
unor infracțiuni de înșelăciune, s- 
a stabilit că cei doi au vândut lui 
Augustin Neamț din Tătărăști și lui 
Arghir lacob din Deva lozuri în plic 
falsificate. Fără să se gândească 
prea mult, amatorii de chilipiruri au 
pus în mâinile celor doi - Alexan
dru Marinescu și Vasile Ferara, 
câte 4.500.000 de lei A. Neamț, și 
5.000.000 A.lacob, pentru niște 
lozuri în plic pe care scria "Dacia 
1310".

Prolog la 
prima vacanță 

mică
Vineri, după ultima oră 

de curs, elevii din învăță
mântul preuniversitar vor 
beneficia de prima vacanță 
din primul semestru al 
acestui an școlar. O vacanță 
mică, de 9 zile.

40 de elevi din clasele a 
Vl-a C și a VIl-a A, de la Gru
pul Școlar Sportiv din Deva, 
n-au așteptat mica vacanță, 
însoțiți de dnele prof. Adri
ana Blendea, prof. Aurelia 
Pisoiu, dirigintă (care și-au 
invitat și fostele colege - 
pensionare, prof. Elena Va
lea, prof. Doina Greavu), 
elevii au pornit cu autocarul 
în excursie spre Sibiu. O zi 
de toamnă senină i-a înso
țit de dimineață până sea
ra, contribuind la înfrumu
sețarea unei excursii de ne
uitat. Deși la Rășinari - unul 
din obiectivele excursiei - 
Casa Memorială a poetului 
"pătimirii noastre” Octavian 
Goga a fost închisă, și-au 
deschis porțile alte frumu
seți: Muzeul Brukenthal de 
la Sibiu (cu colecția baro
nului ce-i poartă numele, 
aflată aici de peste două se
cole, cu valoroasele lucrări 
ale marilor pictori flamanzi, 
olandezi, germani, francezi, 
spanioli, români), Dumbra
va - cu flora și fauna ei - iar 
urcușul la Păltiniș, în deco
rul superb al toamnei, cu 
paleta-i galben-ruginie, a 
oferit excursioniștilor clipe 
unice. “Acolo la Păltiniș ne
am simțit aproape de cer" - 
au mărturisit, la reîntoarce
rea în Deva, excursioniștii. 
(£.£.)
• •••••••••••••••••

încă un mort pe DN7
Din nou, pe DN7 s-a petrecut 

un accident de circulație în care 
și-a pierdut viața.un om. Acci
dentul a avut loc pe raza localității 
Romos, iar victima a fost Vlăduț 
Petrican, 38 de ani, din satul Aurel 
Vlaicu, muncitor la motelul “Izvorul 
Rece". Acesta s-a angajat în tra
versarea drumului fără să se asi
gure. A fost surprins și accidentat 
de un autoturism condus de Teo
dor Tudor din Arad. în urma leziu
nilor suferite, pietonul a decedat.

Acs a furat mașina
Cu ocazia unei acțiuni desfă

șurate de lucrătorii Biroului Poliției 
Criminale Deva, a fost depistat și 
Eugen Acs, 41 de ani, din Rapolt. 
S-a stabilit că el este autorul unui 
furt de autoturism. Dintr-o parcare 
din Deva, dl Acs a sustras mașina 
aparținând lui Sabin Balabaș.

Rubrică realizată cu 
sprijinul i.P.J. Hunedoara



PRI5M4 TELECOMsm
□EVA Bd. DECEBAL, Bl. P, parter 

Tel. 214777 Fax ; 216247

Oferă posibilități de CÂȘTIGURI NELIMITATE 
pentru colaboratorii cu prestări servicii ca 

AGENT DE UÂNZÂRI
în domeniul serviciilor dialog - GSM 

Orice angajat, elev sau pensionar poate deveni 
AGENT DE VÂNZĂRI

VREMEA
Instabilitatea atmosferică 

se manifestă și în continuare, 
iar ploile vor avea caracter de 
aversă. Vântul va prezenta 
intensificări temporare. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între 2 și 10 grade, iar 
maximele se vor situa între 8 
și 16 grade.

-■

' BANCA COMERCIALA ROMANA SA
Banca Română pentru Dezvoltare

MAJOREAZĂ DOBÂNZILE PENTRU DEPOZITELE ÎN LEI
1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni

Persoane fizice cu plată lunară 45o/o 46<»/o 47o/o 4go/o 4go/o sqo/o
Persoane juridice a dobănzii____________________________________________________________ _______

Persoane fizice cu plata dobânzii _ _ 48°/o 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 pe 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.

Sucursala Hunedoara
Anunță vânzarea prin licitație publică

a următoarelor active aparținând SC "CERNAFRUCT" SA Hunedoara 
cu sediul în Hunedoara, str. Panait Cerna, nr.4

FABRICA 1)E RĂCORITOARE ȘI 
FABRICA DE GHEATĂ i

Licitația va avea loc în data de 03.11.1998, ora 10,00, la Judecătoria Hunedoara, 
Biroul executorului judecătoresc. Informații suplimentare la SC “CERNAFRUCT” SA 
Hunedoara, str. Carpați, nr.92, telefon 054/715482, BCR-Sucursala Huntedoara, telefon 
054/712494 și Judecătoria Hunedoara, executor judecătoresc, telefon 054/712438.

5.C. DECEBAL 5.A. (INDUSTRIA CĂRNII)
Deva, 2700, Piața Unirii, nr.8, 

tel.: 211760 -1-2 (centrala), 212237 (secretariat), 213322 (comercial), fax: 212623 
organizează în ziua de 5 noiembrie 1998, ora 10

LICITAȚIE PUBLICĂ
pentru vânzarea următoarelor mijloace fixe:

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 25.10.1998

31 -43-44-13-32-16

TRAGEREA 
NOROC 

din 25.10.1998

7-Q.0-7-2-9-1 z

* ÎN QRICE OCAZIE, 
^PUBLICITATE PRIN 
"COVĂSITUL LIBER"

Regia Autonomă 
“Loteria Națională”

Sucursala județeană Hunedoara 
Scoate la concurs un post de 

"director sucursală”

1. Aufofrigorifică (IO t)

2. Autoizotermă (101)
3. Aufofrigorifică (16 f)
4. Aufofrigorifică (201)

5. Autocamion (6,71)
6. Aulobenă transport furaje (6,51)

7. Autospecială transport animale (81)

8. Autospecială transport animale (201)

9. Motocor (31)
10. Ifron

11. Remorcă distribuit furaje

12. Buncăr siloz

13. Forjă
14. Mașină rotativă măcinat fibroase

15. Remorcă împrăștiat dejecții
16. Autodov sterilizare vertical

17. Mașină închis borcane
18. Cazon duplex inox

19. Cazan duplex paralelipipedic inox
20. Redresor încărcare baterii

I 21. Ghilotină de despicat cap bovină
X -  ■ , , ,

R10215
R 10215*

R 12215
R 19256

R8I35
R8I35

R8135
R12215

No. 3-P 

204.-D

3 mc
10 f
2 focuri

Nr. Den. autovehiculului 

cri. (utilajului)

Jupuitor bovină vertical22.

Depilotor porci inox 
Platformă mobilă 

Bandă imobilizare porci
26. Bandă songerare

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

23.
24.
25. 6 ml

Banda songerare
Cazan duplex basculant

Mașini scos șorlc
Generator curent mixt I
Cazan duplex inox
Mașină curățat rădăcinoase

Mașină tocat carne
Malaxor cu braț I

Motocompresor aer I
Matocut (cuter)

36. Malaxor elicoiaol
37. Mașina de umplut mezeluri

38. Mașină inox
39. Cărucior transport carne inox (grand)

3001

P-3 kW 

4001

P-4 kWșiV-500 I 1 
MC 10 presiune 8 bar 1 

2
V-2501 și P-7,5 kW 1

2
10

■z J 10
Menționăm caîn an de neadjudeaire, hdtația publicăse repetă h sediul 

sodetâțiiînfieairezideioi, dehorn 10. Informațiisuplimentare la telefoanele 
mai sus menționate.

Condițiile de înscriere la concurs sunt următoarele:
® domiciliul stabil în Deva;
® studii superioare, de preferință economice (de lungă durată); 
® vârsta: minimum 35 ani;
E*] vechime minimă în muncă: 10 ani;
(ZI experiență în funcții de conducere;
E fără antecedente penale;
(Șl de preferință cunoscător operare PC șl posesor permis de 

conducere auto.

Dosarele, cuprinzând cerere, curriculum vitae, copie diplomă de studii, copie 
carte de.muncă și dovadă .cazier judiciar, vor fi depuse până la data de 6 
noiembrie 1998, la sediul sucursalei din str. Octavian Goga, nr.13. Concursul 
constând din testare psiho și interviu va avea loc la București, la sediul central 
al regiei.

Informații suplimentare la tel: 219.192 - Deva; 01/315.75.80/169

angajează GESTIONARI la magazinul ALTEX
- Hunedoara, în condițiile: studii medii, vârsta 
maxinlum 35 ani, domiciliul în Hunedoara.

Acte necesare: copii după actele de studii, 
curriculum vitae, fotografie recentă.

înscrierile prin fax 033-230817 sau prin 
poștă: Ștefan cel Mare, 6, Piatra Neamț, 5600.

Relații la telefon: 033-21067!, "Șef birou 
personal.

SC Metalotex SA Deva
Sfr. 22 llcceinlH-ic, bloc 4, parter 

Vinde prin licitație publică în data de 
10.11.1998, ora 10,00
AUTOCAMION

SAVIEM R 8135 - 7 tone
Informații la sediul societății sau la tel: 211854; 

216725; 626009. în caz de neadjudecare, licitația

nfițaj electronic

se reia în fiecare zi de vineri. sistem de control 
^Dialogic”

Spitalul Municipal Orăștie
cu adresa în Orăștie, str. Pricazului, nr.16, a 

depus documentația pentru obținerea 
autorizației de mediu. Orice sesizări se pot 
depune la Agenția de protecție a mediului 

ț Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.

Noua mașină inteligentă de spălat rufe, 
cu ajutorul celor 1500 de variante de pro
gram incluse în memorie, își alege sin
gură programul ideal pentru fiecare ciclu 

de spălare, temperatura potrivită și 
durata optimă, adaptată oricărui tip de 

material, de la cel mai sensibil la cel mai

rezistent. Tot ce trebuie să faci e să ro
tești butonul de comandă al mașinii până 

la simbolul care indică cel mai sensibil 
tip de material din întreaga cantitate de 

rufe, s-o pornești și ești liber.
O mașină inteligentă, performantă, 
puternică, cu un finisaj elegant.

Pe scurt, noua mașină inteligentă de 

spălat rufe ARISTON DIALOGIC.

Caracteristicile modelului Ariston 

Dialogic AD 10: dimensiuni: 85 x 60 x 54 

cm; capacitate de spălare.5 kg; viteza 

de centrifugare max. 1000 rpm; sistem 

de control “Dialogic”, fuzzy logic; ciclu 

Cașmir; afișaj electronic pentru: 
duritatea apei, temperatura de spălare, 
durata ciclului de spălare, timp rămas 

până la sfârșitul programului de 

spălare, excludere centrifugă, etc: 
consum energie: 1,02 kWh.

Magazine:
FLMICO
B-dul Dec «bal, bl. S, parter
054/218 211
SILOG
B-dul Decabel, bl. S, parter
054/233 099
DEVASAT
Str. Avram I ane ti, bl. H1, parter
054/216 196
QUASAR
B-dul Decabal, bl. A, parter
054/222 909
SI MAL
3-du! Decebai, 
Cocnplax Comercial Central, parter 
054/230 630

Informații suplimentare la Help Line 
01-250 8175 între 9“- 181"

â‘ ARISTON
Mereu surprinzător!
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Agricultura în viziunea 
premierului

SOCLUL ȘI STATUIA

(Urmare din pag. 1)

agriculturii, el recunoaște că 
s-a tergiversat nepermiș de 
mult aplicarea Legii 18/1991, că 
subvențiile sunt cum sunt, 
mai mult simbolice, creditele 
pentru echipamente agricole 
deci pentru investiții n-au nici 
un fel de prioritate, iar valo
rificarea producției agricole, in 
condițiile importurilor masive 
din țări cu agricultură 
subvenționată, este tot mai 
dificilă, accesul produselor 
românești la export fiind tot 
mai limitat,' rezultă cu claritate 
câte, “găuri negre” există în 
privința susținerii agriculturii 
românești. Nu trebuie detaliat 
conținutul dezbaterilor, însă 
este de reținut că premierul a 
avut curajul să recunoască 
faptul că nu este specialist în 
toate problemele, că era bine 
ca de față să fi fost și miniștrii 
agriculturii și finanțelor, care

O restituire a istorici 
- Nicolaus Olahus

(Urmare din pag. 1)

umanistului de recunoaștere 
universală. Vreme îndelungată, 
tatăl său (nepot al lui lancu de 
Hunedoara) a fost jude regal în 
Orăștie, urmat în funcție de fiul 
său mai mare Matei. început la 
10 ianuarie 1493 la Sibiu, 
destinul lui Nicolaus Olahus avea 
să fie marcat de ascensiunea sa 
până la cele mai înalte demnități 
politice și eclesiastice ale 
Ungariei. Dar fie că s-a aflat în 
Transilvania, în Ungaria, în Țările 
de Jos ori în Slovacia (unde a 
fost înmormântat în anul 1568), 
Nicolaus Olahus “a depășit 
apartenențele locale și mai 
presus de toate a fost un spirit 
universalizat". Opera sa se 
raportează la principalele lucrări 
- “Ungaria" (în care vorbește pe 
larg și de țările române) și “Atila”, 
și mai ales la vasta sa 
corespondență purtată cu cele 
mai celebre figuri ale epocii, 
printre care și Erasmus din 
Rotterdam.

Alte aspecte referitoare la 
personalitatea și la influența 
gândirii umanistului român au 
răzbătut din comunicările 
aparținând dir.dr. loan Drăgan, de 

Inspectoratul Școlar al 
județului Hunedoara

Organizează
Licitație publică deschisă pentru închirierea unor 

spații temporar disponibile la următoarele unități 
școlare:

* Școala Generală Călan;
* Grupul Școlar Minier Petroșani;
* Grădinița P.P. Petrila;
* Grădinița Nr.6 Lupeni;
< Școala Generală "Sf. Varvara" Aninoasa;
* Școala Generală Turdaș;
* Școala Generală Nr.6 Petroșani;
* Școala Generală Râu Bărbat;
* Grupul Școlar Chimic Orăștie;
* Școala Generală Băcia;
* Grădinița P.N. Nr.2 Petroșani;
* Școala Primară Crișeni.
Licitația va avea loc în data de 3 noiembrie 1998, 

ora 10,00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean 
Hunedoara, din Deva, str. Gh. Barițiu, nr.2.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul 
unităților de mai sus și de la Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara-Deva, telefon 213315.

puteau exprima mai clar 
lipsa de strategii clare și 
modul defectuos de alocare 
a resurselor financiare și 
materiale, cât și promovarea 
intereselor de tot felul în 
detrimentul . interesului 
național. Nu este de mirare 
că, urmărind și pulsul 
campaniei agricole din 
toamna acestui an, asistăm 
în continuare neputincioși la 
sufocarea producătorului 
agricol autohton, în vreme 
ce piața pentru importuri 
este tot mai mult deschisă. 
Dacă nici Parlamentul, nici 
Guvernul nu se trezesc și nu 
iau în seamă semnalele de 
alarmă lansate de către 
agricultori, nu mai miră pe 
nimeni de ce falimentul și 
sapa de lemn sunt 
caracteristicile agriculturii 
românești la acest sfârșit 
de veac și de rpileniu.

la Arhivele Statului Cluj Napoca 
(de unde au fost extrase și 
înmânate primarului Orăștiei 
trei documente semnate de 
Nicolaus Olahus), și 
prof.univ.dr.loan Aurel Pop, de 
la Centrul de Studii Transilvane 
Cluj Napoca.

Statuilor ce tronează în 
centrul Orăștiei li se alătură, de 
acum, bustul lui Nicolaus 
Olahus, lucrare realizată în 
bronz de sculptorul Nicoale 
Adam. “Gândul meu - ne 
mărturisea artistul - a fost legat 
de interiorul acela în care se 
reflectă o epocă în ceea ce a 
avut ea mai reprezentativ". După 
îndelungi căutări, bustul a fost 
executat având la bază 
imaginea fizică a lui Olahus 
inspirată de o gravură și o 
pictură de un nivel foarte bun, 
pentru “imaginea de neam" 
sculptorul apelând la 
documentația de epocă. Scopul 
lucrării se confundă cu cel al 
artei în sine; Nicoale Adam 
invocă în acest sens cuvintele 
auzite de la un preot din partea 
locului: “Sculptura este cuvântul 
întrupat".

Prefectura județului și 
Primăria Deva sprijină concret 

învățământul hunedorean| r

(Urmare din pag. 1)

optime. Dânsul a asigurat pe părinții elevilor de tot sprijinul instituției 
județene în buna desfășurare a muncii instructiv-educative aflate într- 
un amplu proces de reformă.

în intervenția sa, primarul municipiului Deva, dl Mircia Muntean, a 
apreciat întâlnirea organizată de conducerea liceului, rezultatele obținute 
aici, eforturile proprii ale instituției gazdă, sprijinul acordat de părinți și 
sponsori pentru realizarea noilor spații școlare specializate.

Referitor la sprijinul financiar pe care Primăria municipiului îl acordă 
unităților de învățământ, dl Muntean a subliniat cu satisfacție că, în 
urma promulgării Legii finanțelor locale, peste 40 la sută din impozitele 
pe salarii încasate vor reveni comunității locale, ceea ce duce la triplarea 
resurselor bugetare alocate învățământului. în continuare primarul 
municipiului a făcut cunoscut faptul că consiliul politic al Prefecturii a 
sprijinit proiectul de asociere cu firma Shell. Drept rezultat al acestei 
asocieri, firma va oferi Consiliului local Deva o donație de 30.000 de 
dolari, destinată realizării unor lucrări de reparații de mai mare amploare 
necesare unor licee devene și Centrului Județean Sanguin, precum și 
alte facilități.

Sponsorii și părinții prezenți și-au exprimat satisfacția legată de 
realizarea acestui parteneriat social, asigurând conducerea liceului 
de tot sprijinul lor și în perioada care urmează. Concluzia reieșită a 
fost aceea că tinerii aflați pe băncile școlii sunt în atenția factorilor 
sociali și politici.
—

LEGEA PRIVIND 
PREVENIREA Șl 
COMBATEREA 

SPĂLĂRII 
BANILOR
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categorie intră și comerțul de 
țesuturi și organe umane; 
infracțiuni săvârșite prin 
intermediul computerelof; in
fracțiuni săvârșite cu cărți de 
credit; infracțiuni săvârșite de 
persoane care fac parte din 
asociații de infractori; neres- 

. pectarea dispozițiilor privind 
importul de deșeuri și reziduuri; 
nerespectarea dispozițiilor 
privind jocurile de noroc.

Vinovați de infracțiunea de 
spălare a banilor se fac și cei 
care ascund sau disimulează 
natura reală a provenienței, 
apartenenței, dispoziției, mișcării 

. proprietății bunurilor sau dobân
direa, posesia sau utilizarea de 
bunuri, știind că acestea provin 
dintr-o infracțiune.

Persoanele care se vor 
asocia, vor iniția, adera sau 
sprijini sub orice formă o 
infracțiune de spălare a banilor 
vor primi o pedeapsă cu 
închisoarea de la 5 la 15 ani.

După adoptarea acestui 
articol, senatorii au adoptat legea 
în ansamblu. Proiectul de lege a 
fost adoptat de Senat într-o 
formă diferită față de cea a 
Camerei Deputaților și va intra la 
mediere.

Medicamente 
românești 

pentru export
(Urmare din pag. 1)

Aparatura utilizată pentru 
fabricarea medicamentelor este 
computerizată și perfect sterilă, fiind 

• evitată orice posibilă contaminare a 
produselor.

Deoarece doar 10 la sută din 
capacitatea de producție este 
suficientă consumului intern, începând 
din 1999, produsele Sindan vor fi 
exportate. Fabrica a primit aviz 
internațional pentru realizarea în 
România a unor produse străine și 
comercializarea lor, mai întâi, în țările 
Europei Centrale și de Est. 
Medicamentele făcute în România nu 
pot fi vândute în statele unde au fost 
omologate pentru prima dată 
produsele, a declarat presei Dan 
Stoicescu, managerul companie). 
(Mediafax)

ABSENTEISMUL 
A AMÂNAT 

DESEMNAREA 
PRIMARULUI 

GENERAL
(Urmare din pag. 1)

acestei situații. După constatări 
trei sunt factorii care au 
determinat acest puternic 
absenteism.

Primul ar fi acela că 
bucureștenii nu mai au 
încredere în democrație - un 
fapt extrem de grav. Asta 
pentru că au fost înșelați - nu 
numai ei ci toți românii - și de 
fosta putere și de cea actuală. 
Li s-au făcut promisiuni cu 
carul care s-au dovedit vorbe 
goale, mai precis minciuni. 
Treaba asta i-a îndemnat să nu 
mai creadă în politicieni 
zicându-și probabil: „Toți 
politicienii mint” ceea ce nu 
este deloc departe de adevăr. 
Acesta ar fi al doilea factor.

Al treilea ar consta în aceea 
că au fost foarte mulți candidați 
la postul de primar general al 
Capitalei - 22. Douăzeci și unu 
au fost propuși și susținuți de 
formațiunile politice și numai 
unul a mers independent - 
Gheorghe Pădure. în acest fel 
alegătorilor le-a fost greu să se 
decidă pe care să-l voteze. L- 
ar fi preferat pe unul, dar și pe 
celălalt și au zis: „Atunci, 
credem, mai bine nu mă duc la 
vot”.

Duminica viitoare va avea 
loc al doilea tur de scrutin - la 
care vor participa candidații din 
primul tur și va câștiga cel ce 
va aduna 51 la sută din voturile 
valabil exprimate, indiferent de 
câți se vor prezenta la urne. 
Dacă nici un candidat nu va 
atinge acest nivel primii doi 
clasați vor merge în al treilea 
tur și va ajunge în fruntea 
Capitalei cel ce va aduna cele 
mai multe voturi.

în orice caz ceea ce s-a 
întâmplat și se întâmplă la 
București exprimă starea de 
fapt și de spirit ce poate fi 
întâlnită în toată țara. România 
- toți cetățenii ei au devenit 
apatici față de politică și 
politicieni și foarte grav este 
că unii și-au pierdut și 
speranța. Acest aspect 
trebuie să-i pună pe gânduri 
pe cei ce conduc țara și 

^localitățile României.

■ Sunt gata să pariez cu dv. 1 
contra 100 că dacă întrebați o 
sută de deveni ce înseamnă locul 
de întâlnire "la cal” 99 vă vor defini 
exact acel loc din Deva.

Sintagme ca “ne întâlnim la 
cal" sau "vino la ora cutare la cal", 
le veți auzi folosite zilnic și nu 
numai de deveni.

“La cal" este de fapt locul 
unde se află amplasată în Deva 
statuia ecvestră a nobilului rege 
dac, Decebal. De ce divagăm pe 
tema unei sintagme - convenție 
devenită obișnuință în limbajul 
comun? Nu de dragul divagării și 
al aflării în treabă, vă asigur.

Dacă nimeni nu spune “ne 
întâlnim la statuia lui Decebal", 
cum e firesc, asta reflectă o stare 
psihologică potrivit căreia nu 
personajul reprezentat de statuie 
se impune atenției cât soclul pe 
care stă acea statuie. Să privim 
puțin în jurul nostru, în 
comtemporaneitate. O asemenea 
psihologie exprimă o realitate a 
societății românești - grija faunei 
politice post revoluționare pentru 
somptuozitatea “soclului" de pe 
care te privește cu sfidare o 
bicisnică făptură. Avem noi 
oameni politici ale căror chipuri 
merită să stea pe “cal"? Mă tem că 
prea puțini. Starea în care a fost 
adusă România - cu o economie 
în derivă și bolnavă de inaniție, 
cu o viață socială care-i apropie pe 
majoritatea românilor de pragul de 
jos al sărăciei nu putem spune că 
în cei nouă ani post revoluționari 
țara a fost condusă. Nu! Țara a 
fost jefuită, secătuită de resursele 
ei materiale și de valorile ei 
spirituale. Vreme de șase ani s-a 
știut cine-i mai mare și mai tare în 
țară și la ce ne-a folosit? Din 
jefuirea țării și din amatorismul 
politic al acelor ani s-a născut 
dezastrul nostru, atunci s-au 
născut bivolarii și gigikenții și 
șogunii și păuneștii și voiculeștii și 
stănculeștii și alte câteva mii de 
“îmbogățiți de război".

Ce ne-a adus schimbarea în 
'96? Accentuarea derutei și 

Topul firmelor
hunedorene pe anul 1997
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posesia a tot atâtea mențiuni, iar 22 au fost onorate cu 
diplome de excelență - urmare a faptului că în ultimii trei 
ani s-au situat consecutiv pe locurile 1-3 în clasamentul 
celor mai buni din cei buni.

La manifestare au participat dnli Pompiliu Budulan, 
prefectul județului Hunedoara, Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului județean, senatorii Doru Gaița, 
Constantin Blejan, Andreiu Oprea, reprezentanți ai unor 
instituții județene de sinteză, alți invitați, ziariști.

- Mă bucur că existați, că vă aflați aici și că sunteți așa 
de mulți, li s-a adresat celor prezenți dl Gheorghe Barbu. 
Vă informez că de puțin timp a fost ales consiliul de 
conducere al Regiunii de Dezvoltare Regională V Vest 
România, al cărui prim președinte a fost ales subsemnatul. 
Vă rog să dezvoltați afaceri în Valea Jiului, care se vor 
bucura de o serie de facilități.

în cuvântul său, dl Pompiliu Budulan i-a felicitat pe cei 
premiați pentru realizările lor din anul 1997, le-a urat noi 
succese în muncă.

Cuvinte de apreciere și de speranțe pentru activitatea 
viitoare au adresat și dnli Cornel Burlec (“este bine că 
existăm șfsă ne îmbunătățim permanent activitatea”) șl 
Constantin Blejan (“vă transmit un salut din partea colegilor 
mei parlamentari, ne bucurăm că existați și vă rugăm ca 
atunci când aveți nevoie să apelați la noi căo să vă ajutăm în 
măsura posibilităților”).

Prin fața tribunei de premiere au trecut apoi, pe rând, 
reprezentanți ai unor firme cunoscute, precum 
“Carmetaplast”, “Macon”, “Sargeția Forest”, “Casial”, 
“Matex”, “Condor”, “Foricon” - toate din Deva, “Corvin” și 
“Siderurgica”, din Hunedoara, “Conpet”, "Comin”, 
“Realcom”, “Parângul”, din Petroșani, “Favior”, “Fares”, 
"Suinprod” și “Combor”, din Orăștie, dar și firme noi, 
care s-au adaptat din mers la economia de piață, între care 
“Gutenberg”, “Quasar”, “Eco Invest”, “Asar Construct” - 
Deva, “Mase plastice”, “Goldentrans” - Hunedoara, “Hidro 
Termtrans” - Călan, "Agro Tab Com” Cristur, “Cristal” 
Sarmizegetusa, “Vacanța” Geoagiu și până la 103 
numărătoarea ar putea continua.

Sărbătoarea Topului firmelor hunedorene pe anul 1997 
a fost agrementată de un scurt program artistic prezentat 

kde Teatrul de estradă Deva. j

adâncirea sărăciei și nici măcar 
speranțe că sfârșitul de mileniu 
ne va afla într-o stare mai bună. 
Politicienii noștri astăzi la putere 
nu știu cum să facă să smulgă 
pentru clientela politică a fiecărui 
partid o ciosvărtă cât mai mare 
din avantajul pe care-l aduce 
puterea. Am ajuns o țară de care 
fug toți ca de ciumați pentru că 
hoția și corupția s-au instalat 
temeinic în spațiul cârpato- 
danubiano-pontic. Ce fac în acest 
timp iubiți: noștri politicieni? Se 
întrec în retorică parlamentară în 
care bătutul apei în piuă are 
menirea de a lustrui vorbitorul, nu 
de a fundamenta legi care să 
scoată țara din impas. Fiecare 
trudește cum poate la soclul 
propriei statui, dând din coate, 
după “legea" celui care poate. Nu 
vrem să cădem în păcatul 
generalizării nici când vorbim de 
structuri nici când ne referim la 
partide politice. în fiecare dintre 
acestea există "vârfuri de pro
bitate și competență". Nu vrem să 
producem prin aceste rânduri nici 
un atac, nici apologia vreunui 
partid politic fie el la guvernare, 
fie în opoziție, deci nu vom numi 
nici partide nici personalități 
demne să stea pe socluri - cai de 
bronz sau pe socluri de granit 
negru. Am spus mai înainte că 
există în peisajul politic românesc 
asemenea personalități. Din 
păcate sunt foarte puține și 
incapabile de a trage după ele 
turma politică pe care o reprezintă 
în cele mai multe cazuri fruntașii 
partidelor politice din care este 
alcătuit sistemul democratic de 
puteri, în special cea legislativă și 
cea executivă.

Soclul și statuia de la care 
am pornit în redactarea acestui 
demers gazetăresc sunt o 
metaforă. Din păcate viața 
noastră, a celor 23 de milioane 
de români, nu mai e metaforă. E 
viață concretă, trăită sau 
chinuită.
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