
EXIMBANK ajută 
exportul românesc

Având și statut de societate 
comercială pe acțiuni, Banca de Export- 
Import a României (EXIMBANK) are ca 
obiect principal de activitate susținerea 
agenților economici cu activitate de ex
port și import. Banca nu este însă 
îndeajuns cunoscută, prea puține unități 
apelând la serviciile ei. Este și motivul 
pentru care președintele EXIMBANK, dl 
Mihai Bogza, cu sprijinul deputatului 
PNȚCD de Hunedoara, Sorin Dimitriu, 
și al Sucursalei Teritoriale Hunedoara a 
FPS, a organizat, la sfârșitul săptămânii 
trecute, la Deva, o întâlnire cu directori 
și alți reprezentanți ai unor întreprinderi 
de stat și firme particulare care au 
activitate de export. Au luat parte 
senatorii Constantin Blejan și Andreiu 
Oprea, vicepreședintele Consiliului 
județean, loan Băda, cadre de 
conducere de la STHD a FPS, Sucursala

Hunedoara a BCR, Camera de 
Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, Societatea de Investiții 
Financiare - Sucursala Hunedoara, 
deputatul Sorin Dimitriu, care a 
condus lucrările seminarului. Poate 
insuficient pregătită și mediatizată, 
acțiunea s-a bucurat de o slabă 
participare din partea celor direct 
interesați, iar sala de conferințe a 
CEPROMIN, rece ca gheața, nu prea 
i-a îmbiat pe oameni la discuții.

Dl Mihai Bogza a avut totuși 
rezistență și răbdare și, timp de două 
ore, în haină și la cravată, le-a explicat 
cu lux de amănunte celor prezenți 
atribuțiile și preocupările băncii pe care
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Județul 
Hunedoara

Programul SESAM - un 
al comunității

Unul dintre proiectele 
finanțate în municipiul 
Hunedoara prin programul 

PHARE al Uniunii Europene 
prevedea crearea, unui centru 
pentru “Integrarea socio- 
profesională a tinerilor proveniți 
din casele de copii ale județului 
Hunedoara, cu vârsta cuprinsă 
între 16 și 18 ani”. Inaugurarea 
oficială a acestui obiectiv a avut 
loc vineri, 30 oct., în prezența 
delegației UE-PHARE, a repre
zentanților Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale și ai DGMPS 
Hunedoara-Deva, ai altor centre 
din țară beneficiare ale unor 
proiecte similare, ai autorităților 
locale și, bineînțeles, ai Asociației

non-profit "lancu de Hunedoara”, 
prin intermediul căreia s-a 
derulat - în cadrul programului 
SESAM - proiectul amintit.

Răspunzând principalului 
scop al acestui program, res
pectiv realizarea unui parteneriat 
între Uniunea Europeană și 
autoritățile publice locale, Centrul 
pentru integrarea celor care, 
terminând școala, au fost obligați 
să părăsească instituțiile de 
ocrotire, înseamnă locuințe 
pentru 37 de tineri (în blocul G 9 
din strada Eliberării, renovat, 
amenajat și mobilat adecvat). 
Treizeci dintre ei beneficiază în 
prezent și de un loc de muncă -
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Cine se teme de
remanierea Guvernului?

DESPRE DISPROPORȚIILE 
DINTRE PENSII ȘI 

NU NUMAI
Toată lumea constată că 

după o jumătate de an de la 
instalarea Guvernului Radu Vasile 
nu s-au mișcat prea multe în bine 
în țară. Ba s-au mișcat invers.

Noul premier venise optimist la 
Palatul Victoria - ca ultimă 
speranță pentru scoaterea 
României din impas, cum 
clamează foarte adesea Radu 
Vasile -, promițând și el, cum au 
făcut și alții, că va schimba radi
cal fața lucrurilor, că va fi intran
sigent cu cei care nu-și vor 
îndeplini atribuțiile ministeriale.

Afirma chiar că procesul 
reformei nu va ocoli nici echipa 
Executivului. Și cu toate că doi 
miniștri au fost obligați să 
părăsească echipajul, iar altul s-

a cerut afară la îndemnul 
partidului din care face parte, 
Cabinetul Radu Vasile a ajuns la 
vremea remanierii de fond și de 
substanță. în urma discuțiilor cu 
liderii partidelor din coaliție, primul 
ministru a decis și a anunțat că 
își va diminua formația de la 23 
la 17 ministere, urmând ca 
foarte curând să înainteze 
Parlamentului spre dezbatere în 
procedură de urgență o lege 
specială de restructurare 
guvernamentală.

Dar nici acest demers nu 
putea să nu stârnească discuții 
și controverse în sânul coaliției.

Dacă țărăniștii și liberalii, 
udemeriștii și social-democrații 
consideră cu justețe că 
remanierea Guvernului este 
necesară, și chiar acum, când

- Stimate die loan Lupșa, 
ați condus foarte mulți ani 
Oficiul pensii de stat. în 
calitatea pe care o aveți în 
prezent - aceea de director 
general adjunct al Direcției

despre care discutăm, sigur că 
acesta constituie factorul deter
minant al rezultatelor obținute, 
fără a se înțelege că, prin 
aceasta, îmi atribui merite strict 
personale, apanajul organizării

Interviu cu dl loan Lupșa, 
director general adjunct al DGMPS
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"România si Europa*
România și 

francofonia 99
Asociația de schimburi culturale Franța - Deva (FRADEV) 

i-a avut vineri (30 oct.) ca invitat pe Bernard Dorin, consilier 
de stat și fost ambasador ai Franței, in prezent președinte a 
șase asociații francofone.

Tema conferinței susținută ia Deva s-a intitulat “România și 
Europa. România și francofonia”. Apreciind persistența latinității 
(datorată poporului român) in această parte a Europei și 
referindu-se ia configurația actuală a structurilor geo-poiitice 
aie lumii, oaspetele francez concluziona că atuuriie pe care ie-a 
avut țara noastră în perioada interbelică nu s-au pierdut; "credința 
și dorința mea este ca România să strălucească din nou". (G.B.)

Generale de Muncă și 
Protecție Socială - vă rugăm 
să ne spuneți cum este 
organizată activitatea în acest 
oficiu. Vă întreb deoarece tot 
mai puține sunt scrisorile 
adresate presei în care se 
solicită răspunsuri privind 
condițiile de pensionare.

- înainte de a mă referi la 
esența întrebării dv dați-mi voie ca, 
în numele colectivului pe care îl 
conduc, și, bineînțeles, și în numele 
meu personal, să-mi exprim 
satisfacția pentru constatarea pe 
care o faceți. Noi o percepem ca 
pe o mulțumire adusă pentru 
munca noastră de către 
beneficiarii prestațiilor oficiului, 
desigur, cu referire la calitatea 
prestațiilor, deoarece referitor la 
cuantumul acestora, știm că sunt 
puține motive de mulțumire. Dar, 
asta nu depinde de noi.

în ceea ce privește modul de 
organizare a muncii în oficiul

muncii neaparținându-mi în 
totalitate.

Măsurile organizatorice, 
adecvate complexității pro
blematicii cu care ne confruntăm, 
au vizat extinderea programului 
de acces al publicului în oficiu la 
patru zile pe săptămână, trei zile 
pentru probleme curente și o zi 
pentru audiențe la șeful oficiului 
și la conducerea direcției 
generale, creșterea calității 
actului de informare a publicului 
prin perfecționarea pregătirii 
profesionale a colectivului care, 
deși este relativ tânăr, a crescut 
valoric de la an la an și, nu în 
ultimul rând, realizarea unei 
apropieri reciproc benefice de 
oamenii care ne solicită și de 
problemele lor.

Discuție consemnată de 
Estera SÎNA

St WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
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Eliberarea din funcția de pre
fect al județului Hunedoara a dlui 
Pompiliu Budulan a creat mari 
discuții în rândul Organizației 
Județene a PSDR ai cărei lideri 
s-au arătat profund indignați de

T
majoritatea absolvind școli 
profesionale ori diverse cursuri 
de calificare - ceea ce constituie 
"un indicator de succes” al 
acțiunii, după cum aprecia Simon 
Mordue, coordonator al progra
mului PHARE pentru România; 
“succes la care a contribuit și UE 
(prin cei 104.000 ECU alocați 
proiectului - n.n.), dar factorul 
major a fost angajamentul par
tenerilor locali" (Consiliul Local 
Hunedoara, Consiliul Județean, 
Inspectoratul Școlar ș.a.). 
Același merit a fost subliniat și 
de Alexandru Păun Jura, ministru 
secretar de stat în MMPS: 
“rezultatul cel mai mare este că

am reușit să impunem ideea de 
parteneriat local", atât de 
necesar în îndeplinirea unor 
astfel de programe sociale.

Pentru cei 37 de tineri 
începe practic o viață nouă, la 
care nici unul dintre ei, după 
propriile mărturisiri, nu visa. De- 
acum fiecare, având la 
dispoziție pentru o perioadă de 
doi ani de zile câte un 
apartament cu două camere, 
baie și o minibucătărie, se va 
putea gospodări singur, făcând 
astfel pașii necesari spre mult 
dorita și utila integrare în 
societate.

Georgeta BfRLA
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In blocul G9, 37 de tineri beneficiază de apartamente noi și de 
asistența socială necesară; acesta este obiectivul programului 

SESAM realizat în municipiul Hunedoara.
Foto: Traian MÂNU

Cuvântul adresat de 
ministrul transporturilor cu 
prilejul Zilei ceferistului

La orice moment aniversar suntem tentați să uităm de necazuri 
și nerealizări și să ne aducem aminte, cu plăcere, numai de 
faptele și lucrurile pe care le-am reușit. Voi respecta obiceiul și nu voi 

face cu acest prilej un bilanț a ceea ce poate nu ne-ar conveni să ne 
spunem în zi de sărbătoare.

Va trebui, însă, să fim cu toții de acord că și pasagerii și cei care 
își transportă mărfurile cu noi, așteaptă, pe bună dreptate, servicii 
mai bune, mai multă solicitudine, mai multă curățenie, mai multă 
corectitudine, într-un cuvânt așpteaptă de la noi să dobândim mai 
repede comportamentul specific unui prestator de servicii.

Restructurarea Căii Ferate este deja o realitate. Dincolo de toate 
dificultățile și greutățile generate de acest proces, demararea acestei 
etape a reformei în Calea Ferată este de o importanță capitală pentru 
supraviețuirea sistemului național feroviar în toate componentele sale. 
Fără a mai trece în revistă argumentele care au generat și au făcut 
necesară această restructurare, doresc să subliniez doar ceea ce 
poate nu am spus suficient: dacă la istoria de aproape 140 de ani a 
Căilor Ferate Române fiecare generație de ceferiști a contribuit cu 
câte ceva, acum am făcut pasul esențial pentru ca această istorie să 
nu se curme sau să nu se stingă treptat sub negura cenușie a 
indiferenței. Aceasta este, cred, una din cele mai importante semnificații 
ale procesului prin care trecem.

Afirm că, uneori, traversăm acest proces de pe poziții diferite. Vă 
asigur însă că în continuare voi manifesta aceeași voință pentru 
punerea în practică a schimbărilor necesare în sistemul feroviar. 
Chiar dacă este dureroasă, reformarea sistemului feroviar românesc 
trebuie făcută, pentru a putea privi încrezători în viitor. Și cum reforma 
o facem pentru noi și pentru copiii noștri, vă asigur că grija mea este 
să plătim numai acel preț care este necesar.

îngăduiți-mi, în final, să vă doresc sănătate vouă, salariaților Căilor 
Ferate Române, celor peste 22.000 de salariați care începând cu 1 
octombrie au părăsit cu demnitate Calea Ferată ca efect al procesului 
de restructurare, pensionarilor și, nu în ultimul rând, un gând de 
recunoștință celor căzuți la datorie în serviciul Căilor Ferate Române.

“La mulți ani!”
Ministrul Transporturilor 

Traian BĂSESCU

Prefectul de Hunedoara a fost
♦ ♦eliberat din funcție, nu demis!

a precizat în cadrul întâlnirii cu 
presa, a început de la cazul 
Pușcaș. “în momentul când s-a 
cerut Ligii Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului, în special lui Miron 
Cozma, să-și plătească datoriile 
către UACCVJ, directorul 
acesteia, dl Pușcaș, a fost demis. 
Pe lângă acest caz, în jurul 
regiilor, în special al RAH 
Petroșani, sunt multe firme pri
vate, care profită din banul pu
blic, întrucât o parte dintre 
operațiunile de aprovizionare se 
derulează prin intermediul 
acestora, nu direct de la furnizori,

măsura luată de la București. în 
cadrul conferinței de presă care 
a avut loc vineri la Deva și al cărei 
subiect fierbinte a fost 
comunicatul Mediafax prin care 
se făcea cunoscută această 
eliberare din funcție a prefectului 
de Hunedoara are la bază, în 
opinia conducerii PSDR, ofensiva 
anumitor cercuri influente din 
Valea Jiului, ale căror interese au 
fost lezate prin mai multe măsuri 
care au fost promovate de la 
nivelul prefectului de Hunedoara.

Ofensiva împotriva PSDR și 
a prefectului Pompiliu Budulan, s-

cum este prevăzut în contractul 
colectiv de muncă. Toate aceste 
scurgeri ale banului public 
către firmele private s-a încercat 
să fie stopate, fapt ce l-a 
determinat pe Miron Cozma să 
ceară demisia prefectului. Miron 
Cozma, s-a mai precizat, a 
reușit să schimbe Guvernul 
Rom^n, a făcut mineri adele, iar 
mai nou, a reușit să schimbe și 
prefectul pentru că a devenit

Cornel POENAR, 
Traian BONDOR

(Continuare în pag. 2)
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__(urmaredinPag. 1) prefectul de Hunedoara a
incomod pentru ceea ce se 
întâmplă în Valea Jiului". 
“Demiterea mea din funcția de 
prefect a venit pe neașteptate, a 
spus între altele dl Pompiliu 
Budulan, întrucât după vizita 

; premierului în Valea Jiului am 
: fost felicitat de către primul 

i ministru spunându-mi-se per
sonal, de către domnia sa, că am 
tot sprijinul pentru lovirea 
sistemului mafiot creat aici, iar 
peste puțin timp am aflat printr- 
un comunicat Mediafax de o' 
decizie ce ar viza destituirea mea 
din funcția de prefect.

Scurgerea banilor pe căi 
nelegale de la regiile autonome 
ale statului - în speță de la RAH 
Petroșani - ne-a mai precizat dl 
Pompiliu Budulan, a reprezentat 
obiectul mai multor anchete care 
însă, din diferite motive, au fost 
stopate, fapt care mi se pare 
anormal. Contractul colectiv de 
nuncă al RAH Petroșani dă prea 

i multe avantaje unor persoane din

Cine se teme de 
remanierea Guvernului?

(Urmare din pag. 1)

urmează a se întocmi și prezenta 
Parlamentului bugetul de stat pe 
anul 1999, pediștii zic nu și acestei 
măsuri. Primii știu și înțeleg că 
diminuarea destul de importantă 
a numărului de ministere și de 
miniștri va atinge și formațiunile 
lor politice, însă ei consideră că 
este nevoie de un guvern mai 
suplu, mai profesionist și mai 
eficient. Este deci normal ca unele 
ministere să fuzioneze, mai ales 
că până acum n-au arătat mare 
lucru, ca altele să fie 
transformate în structuri mai ope- 
rative, ca unii miniștri să zică adio 
cabinetului ministerial.

în schimb, Partidul Democrat, 
măcinat de convulsii interne, 
întreținute de așa-zisa "grupare 
Severin”, și stârnit de orgolii, 
crede că remanierea guver
namentală nu este azi o prioritate, 
că mai importante sunt alte 
chestiuni și anume privatizarea și 
starea socială a oamenilor. 
Considerându-se partid 
reformator, este de neînțeles cum 
PD nu vrea să vadă că remanierea 
Guvernului este o componentă 
esențială a reformei, cu atât mai 
mult că acest obiectiv fundamen
tal al României se face greoi, cu 
frâne, de oameni nu suficient de 
competenți și de angajați.

In fapt, alta este motivația PD 
referitoare la remanierea 
guvernamentală și anume teama 
că s-ar putea să intre în discuții și 
unele portofolii ale repre
zentanților săi în Executiv. Unul

» MARȚI 
r 3 noiembrie 

tyri
9.00 TVR Cluj-|\lapoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Em. pt. 
persoane cu 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) 18.35 
Stăpânul lumii (s. da) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 334) 
18.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spunl 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Ragtime (dramă SUA 1981)
23.35 Jurnalul de noapte 23.50 
Opinia publică

TVR 2
8.00 D.a. (r) 9.00 Documente 

culturale (r) 9.45 Un cântec pt. 
fiecare 10.00 în fața dv. (r) 
11.00 S.O.S. Patrimoniul (r)
11.35 Scena politică (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 

\,o vorbă săț-i mai spunl (r)

fost eliberat din funcție
conducerea acesteia, iar relația 
sindicat-administrație a devenit 
una de colaborare pe tărâmul 
acestor “fapte" mergând până la 
aceea de a se opune și procesului 
de restructurare a activității pe 
principii economice".

Poziții tranșante față de 
ofensiva unor cercuri împotriva 
PSDR au fost exprimate și de alți 
lideri ai organizației județene 
între care dl loan Rovinaru, 
primarul orașului Simeria, a 
precizat că, “deși mulți ne 
consideră un partid de buzunar, 
realitatea dovedește contrariul. 
Avem oameni serioși, competenți, 
cărora nu li se poate reproșa 
nimic."

în cursul zilei de vineri, o 
delegație a PSDR s-a deplasat la 
București unde a avut loc o 
întâlnire cu conducerea centrală 
a partidului, precum și cu primul 

dintre liderii democrați s-a și 
exprimat că "noi ne-am înhămat 
serios la reformă, avem în 
Guvern cinci cai și vrem să-i 
păstrăm pentru că trag foarte 
bine." Sigur, cel puțin doi miniștri 
ai PD sunt foarte dinamici și 
consecvenți pe câmpul reformei 
și probabil că nimeni nu se va 
atinge de ei, poate nici de ceilalți, 
după cum vreo trei ai PNȚCD fac 
umbră inutil prin acest Guvern - 
speranță și trebuie să-și vadă 
în continuare de alte treburi. 
Această gomă permanent 
afișată a pediștilor că doar ei 
știu și fac mai bine și că alții nu 
prea contează nu dă bine nici 
propriei imagini, nici unității 
coaliției, nici stării generale a țării.

în condițiile actuale, când 
este nevoie mai mare decât 
oricând de stabilitate politică și 
coerență legislativă, de 
accelerare a privatizării și 
protecție socială a populației, 
mofturile unora sau ale altora pe 
teme subțiri, fără motivații solid 
argumentate, apar ca inutile, ca 
frâne în evoluția generală a 
societății românești. Credem că 
remanierea guvernamentală 
trebuie făcută cât mai repede, 
că trebuie ignorat și algoritmul, 
încât la comanda ministerelor, ale 
tuturora, să fie numiți oameni 
capabili și serioși, care știu și 
vor să facă. Altfel, ultima 
speranță - vorba premierului 
Radu Vasile - se va nărui și ea. 
Și ar fi păcat pentru această 
țară.

13.00 Infidelități (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 Viață 
de câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 29-32) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Cântece de dragoste 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei Rup, 
Hei Răpi (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha
23.35 Jurnalul de noapte 23.50 
Opinia publică

ANTENA!
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 77)
11.20 Pericol iminent (s/r)
12.20 Viitorul începe azi (s/r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 104) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 114) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
31) 18.00 Decepții (s,e p. 77)
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Bugsy Malone (f. Anglia 1976)
23.30 Agenția de presă 23.35 
Schimbul de noapte 
(talkshow) 

ministru al guvernului, pe tema 
eliberării din funcție a 
prefectului de Hunedoara.

Potrivit unor surse care și- 
au păstrat anonimatul, se pare 
că demiterea prefectului de 
Hunedoara s-a transformat într- 
o eliberare din funcție. După 
dezbaterile de la București s'-a 
încercat o dregere a 
busuiocului, o reparare a 
greșelii făcute de către Executiv 
prin care, în mare grabă, s-a dat 
publicității cazul privind 
destituirea dlui Pompiliu 
Budulan, situație ce a tensionat 
relațiile PSDR cu partenerii din 
coaliție. De asemenea, potrivit 
acelorași surse, dl Pompiliu 
Budulan va primi o funcție de 
răspundere în cadrul 
Guvernului, posibil o funcție de 
secretar de stat la unul dintre 
ministere.

(Urmare din pag. 1) DESPRE DISPROPORȚIILE
♦

- După ce sistem funcțio
nează relațiile cu publicul?

- Relaționarea oficiului cu 
publicul se face după sistemul 
clasic, informare la ghișeu, pentru 
fiecare set de probleme specifice 
pensiilor existând un funcționar 
capabil să preia și să rezolve 
operativ problemele ce se pun. 
Sigur că sistemul este unul foarte 
stresant pentru lucrătorii oficiului, 
el comportând un mare grad de 
uzură dar... asta e. Problema ne-a 
preocupat și ne preocupă, avem 
idei multe și frumoase, cum ar fi 
de exemplu un sistem de telefonie 
asistată pe calculator, dar, din 
păcate, posibilitățile financiare sunt 
cele specifice oricărui subsistem 
bugetar. Adică nu prea sunt.

- Noua modalitate de calcul 
al pensiei se pare că este în 
favoarea celor care au ajuns 
să-și depună dosarele pentru 
pensii acum. în schimb cel 
care s-au pensionat cu ani în 
urmă, respectiv după 
revoluție (îndeplinind, bine
înțeles, condițiile), sunt 
nemulțumiți, fiind defavo
rizați. Comentați, vă rugăm, 
această situație.

- Un comentariu referitor la 
această situație comportă un 
spațiu mai amplu dar, dacă tot mi I- 
ați cerut, dați-mi voie să-l fac. în 
primul rând fac precizarea că 
prob'^ma pe care o ridicați este 
reală. Și pornind de la aceasta o 
să punctez doar câteva din 
cauzele care au generat-o.

în general, pensiile de asigurări 
sociale de stat se determină în 
funcție de vechimea în muncă,

PRO TY
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.35 Roata norocului 
(r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10.45 Erou local (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Audiența națională (r) 
14.00 Profeții despre trecut (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 154) 17 0 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s, ep. 57) 18.Î5 Știrile 
PRO TV 18.50 Roata norocului 
(cs) 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Spitalul de urgență (s, ep. 9)
21.30 Pensacola - Forța de 
elită (s, ep. 19) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Veronica (s, ep. 9) 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 (s/r) 10.30 Din 
toată inima (s/r) 11.25 Ca la

EXIMBANK ajuta
exportul

(Urmare din pag. 1) 

o conduce, modalitățile de creditare și 
dobânzile percepute, cum pot fi legate 
și întreținute relațiile între EXIMBANK 
și clienții săi, oportunitățile de încasări 
și plăți, asigurarea pentru clienții băncii 
a încasărilor din export etc.

Președintele EXIMBANK și-a 
exprimat regretul că puțini agenți 
economici din țară și foarte puțini din 
județul Hunedoara apelează la această 
instituție - componentă de bază a 
mecanismului de susținere a dezvoltării 
comerțului exterior românesc, care 
desfășoară operațiuni atât în numele 
statului, ca agent al acestuia, cât și în 
nume propriu. De menționat că produsele 
și serviciile EXIMBANK, asigurate 
agenților economici români, indiferent de 
natura capitalului (de stat sau privat), 
multiple și de mare importanță pentru 
activitatea de export a acestora, se 
înscriu în coordonatele practicilor interne 
și internaționale de specific.

Președintele Mihai Bogza a răspuns 
la întrebările puse de dnii Gheorghe 
Pogea, directorul general al SC

DINTRE PENSII
vechimea în grupe superioare de 
muncă și de o bază de calcul 
constituită din media lunară a 
veniturilor salariale din 5 ani, lucrați 
consecutiv, la alegere, din ultimii 
10 ani de activitate.

Multitudinea de acte normative, 
legi, decrete-lege, hotărâri ale 
guvernului, emise după decembrie 
1989, și care s-au vrut reparatorii, 
au înlăturat nedreptățile din 
salarizarea personalului, pe 
termen scurt, însă pe termen 
mediu și lung ele au fost 
generatoare de alte nedreptăți, 
cum este aceea care 
ocazionează prezentele explicații.

Astfel, aplicarea Decretului- 
lege nr. 68/1990, care a acordat 
grupe superioare de muncă, 
retroactiv, pentru perioade lucrate 
după 18 martie 1969, numai 
personalului aflat în activitate la 
data de 1.02.1990, a generat 
creșterea substanțială a 
vechimilor în grupe superioare de 
muncă și, implicit, a vechimii totale 
luată în calculul pensiilor stabilite 
după această dată.

Prevederile Legii nr. 31/1991 
care a reintrodus noțiunea de 
salariu brut, pe de o parte, cât și 
cele ale Legii nr. 49/1992 care au 
dispus introducerea în baza de 
calcul a pensiei a unei sumedenii 
de sporuri salariale, pe u.. 
parte, au condus la creșterea 
continuă, de la an la an, a 
veniturilor medii salariale în funcție 
de care se determină o pensie.

Toate acestea, coroborate cu 
creșterea spectaculoasă a

mama Acasă (r) 11.30 Dragoste 
și putere (s/r) 12.15
Misterioasa doamnă (s/r) 
13.00 Liceenii (f. România ’86) 
15.00 Guadalupe (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată inima 
(s, ep. 212) * Concurs 17.30 
Uneori avem aripi (s, ep. 49)
18.25 Ca la mama Acasă - 
rețete culinare prezentate de 
Petrișor 18.30 Sărmana Maria 
(s) 19.00 Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s, ep. 100)
19.25 Șoimii călători (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 213) 
20.45 Misterioasa doamnă (s, 
ep. 76) 21.30 Verdict: crimă (s, 
ep. 125) 22.30 Micul criminal 
(dramă Franța 1990)

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

românesc
“Siderurgica" SA Hunedoara, losif 
Kelemen, directorul general al SC 
“Umirom" SA Petroșani, loan Ștefan, 
contabilul șef al SC “Mamnosim” SA 
Simeria, a aprofundat cu ei unele 
modalități de susținere a exportului și 
de acordare a împrumuturilor, i-a 
asigurat pe toți cei prezenți de 
solicitudinea funcționarilor băncii în 
relațiile cu clienții, i-a invitat să apeleze 
cu încredere la serviciile EXIMBANK.

întâlnirea s-a dovedit totuși utilă, 
chiar și cu o participare redusă, acest 
fapt fiind elocvent asupra modului în 
care unii agenți economici privesc 
activitatea de export, asupra 
responsabilității lor într-un domeniu 
cardinal pentru redresarea economiei 
românești. Și numai din acest punct 
de vedere, situația este critică în țară, 
dacă ne gândim că in perioada care a 
trecut din an importurile au fost 
superioare exporturilor cu peste două 
miliarde de lei, ceea ce spune mult 
despre balanța comercială a României.

EXIMBANK, o bancă în sprijinul 
efectiv și concret al celor carie fac 
activitate de export.

salariilor de bază, la care se 
calculează sporurile amintite, 
desigur, mă refer la creșterea 
absolută a salariilor și nu la aceea 
a valorii reale, au generat 
disproporții între pensii,.în funcție 
de data stabilirii lor.

Problema este cunoscută la 
nivelul executivului românesc și 
găsirea unei soluții a constituit și 
constituie preocuparea 
constantă a Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale. Această 
preocupare s-a materializat, într- 
o primă etapă, în recorelarea 
pensiilor făcută în urma aplicării 
prevederilor HG nr. 848/1996, 
actualmente lucrându-se la o 
nouă hotărâre de recolerare a 
pensiilor, care, într-o a doua 
etapă, foarte curând, va încerca 
înlăturarea disproporțiilor 
amintite.

- Care este stadiul 
apariției noii legi a pensiilor? 
Ce ați dori să le transmiteți 
celor care vi se adresează?

- Proiectul viitoarei legi a 
pensiilor este, deja, în lucru la 
comisiile de specialitate ale celor 
două camere ale parlamentului.

Celor ce ni se adresează le- 
aș transmite rugămintea de a 
manifesta o mai mare încredere 
în funcționarii oficiului si mai multă 

ațăf te 'ia,
gândindu-se la volumul de muncă 
pe care îl depun în beneficiul 
pensionarilor și la condițiile în 
care își desfășoară activitatea, 
condiții pe care, venind la oficiu, 
le pot cunoaște.

Prietenul nostru Jake (s)
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Rivalii (do) 21.15 
Aventurierul (dramă SUA 
1987) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe; în spatele ușiloi 
închise (talkshow)

PRO rv - DEVA
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) 09.10-10.00 Pro
gram comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
locale

ANTENA! -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, 3 noiembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Aspectul exterior și impresia 
pe care-o faceți celor din jur vă 
preocupă. E timpul să finalizați o 
lucrare începută la serviciu. 
Succesul obținut în societate 
vă face mai optimist.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Suma de bani pe care o primiți 
vă face să aveți o excelentă 
stare de spirit. Vă puteți deci 
lansa în activități mai deosebite 
căci le veți face față.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Inițiativele dv particulare se 
dovedesc azi rentabile. E posibil 
să câștigați bani din speculații, 
să elaborați planuri de viitor cu 
sprijinul unei persoane 
apropiate.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Motive pentru a fi tensionat 
nu aveți pentru că v-ați pregătit 
în detaliu. Persoana iubită vrea 
să vă facă un cadou care va fi 
pentru dv o adevărată surpriză.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Se pare că șefii vă apreciază 
inițiativele dar sunt preocupați 
de faptul că vă scapă din 
vedere unele detalii ce pot fi 
importante. Primiți o informație 
deosebită.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Veștile bune, de la o 
persoană dragă, vă 
emoționează și vă fac să vă 
simțiți în al nouălea cer. E bine 
să fiți discret.

2 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Vă binedispune realizarea 
financiară a unui prieten. O 
călătorie cu un itinerar mai 
deosebit puneți la cale într-un 
grup de prieteni.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

C2. ;rile vă zboară și nu vă 
puteți concentra. Ar fi bine să 
nu vă apucați de lucruri prea 
dificile. Poate nu v-ar strica 
puțină odihnă.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 
Proiectele prea îndrăznețe ar 

fi bine să le amânați. 
Nemulțumirile pe care vi le 
provoacă cei din jur doriți să le 
spuneți cuiva care să vă 
asculte.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1) 
Prietenii vă asaltează și vă 

scot din casă. Abia mai reușiți 
să vă scăpați de corvezile 
casnice și asta nu vă supără.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Dacă știți să folosiți bine 

informațiile primite pe căi mai 
puțin ortodoxe e posibil să 
dobândiți ceva avantaje.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)
Aveți multe probleme la birou 

și v-ar putea ajuta o persoană 
mai tânără. E posibil și să fiți 
invitat pe alte meleaguri.
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O DIVIZIA A DIVIZIA 32 DIVIZIA C3 O DIVIZIA
Surpriză !a Bistrița

Steaua 
înfrântă de 

Gloria
Surpriza etapei s-a produs la Bistrița 

unde Emeric lenei a debutat cu stângul în 
noua sa postură de director tehnic al 
echipei Steaua. Readucerea la conduce
rea tehnică a lui lenei și a consilierului Ion 
Alexandrescu precum și întărirea echipei 
cu 3 jucători dădeau mari speranțe milita
rilor că Steaua va putea ataca frontal lupta 
pentru primul loc în clasament. Ceea ce 
presupunea să nu mai piardă puncte pre
țioase în deplasare. Nici nu se așteptau să 
se poticnească chiar la Bistrița, unde Glo
ria nu a făcut mare brânză în actualul 
campionat. Cu toate că jocul nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic spectacular cerut de firma 
Diviziei A, în unele perioade a fost chiar 
anost, lipsit de nerv, Steaua a preluat con
ducerea în min. 45 când llie Dumitrescu a 
transformat o lovitură de la 11 m, în repriza 
a Il-a militarii s-au simțit chiar stăpâni pe 
situație (la acest scor minim) până în min. 
82. Atunci, Gane a egalat la o ieșire ino
portună a lui Ritli. După numai 6 minute a 
urmat lovitura de teatru: gazdele obțin o 
lovitură de la 11 metri și Falub transformă 
2-1, aducând mare amărăciune în tabăra 
steliștilor și o mare bucurie în Giulești și în 
B-dul Ștefan cel Mare.

O semisurpriză s-a înregistrat și la Galați. 
Elevii lui Halagian nu numai că nu s-au dat 
bătuți, nu s-au mulțumit nici măcar cu un 
egal, cucerind toate cele trei puncte puse în 
joc! Nu mai poate fi vorba numai de prover
bialul "noroc” ce îl are antrenorul Halagian 
care, iată, de 12 etape nu a cunoscut în
frângerea.

Dacă Rapidul, în ciuda victoriei la li
mită, nu a reușit să convingă spectatorii din 
Fălticeni, jucând destul de slab, Dinamo în 
schimb a făcut un adevărat galop de sănă
tate învingând la un scor categoric pe CSM 
Reșița, ceea ce dă de pe acum fiori echipei 
militare ce își pune întrebarea: cum va 
stăvili atacurile "cavaleriei” dinamoviste”? 
Vom afla în etapa viitoare, în Ghencea, la 
încheierea partidei Steaua-Dinamo.

C. SANDU

Rezultatele etapei a 12-a: 
Astra Ploiești - "U” Cluj 2-1; Olim
pia S.M. - F.C. Argeș 0-3; F.C. 
Național - FC Onești 3-0; Dinamo
- CSM Reșița 7-0; Foresta Fălticeni 

- Rapid 0-1; Farul C-ța - Univ. Craiova 2-1; 
Gloria Bistrița - Steaua 2-1; Ceahlăul P.N. -
Petrolul PI. 1-3; Oțelul Galați - FCM Bacău 0-1.

CLASAMENTUL
1. Dinamo 12 10 1 1 45-9 31
2. Rapid 12 10 1 1 29-9 31
3. FC Național 12 8 0 4 26-17 24
4. FC Argeș 12 7 -2 3 21-15 23
5. Oțelul Galați 12 7 1 4 21-12 22
6. FCM Bacău 12 5 7 0 14-8 22
7. Steaua 12 6 3 3 21-13 21
8. Petrolul PI. 12 6 2 4 19-16 20
9. Astra Ploiești 12 4 4 4 12-11 16
10. Gloria Bistrița 12 4 3 5 20-23 15
11. Farul C-ta 12 4 1 7 14-21 13
12. FC Onești 12 3 3 5 15-26 12
13. Univ. Craiova 12 2 5 5 12-16 11
14. CSM Reșița 12 2 4 6 8-26 10
15. Ceahlăul P.N. 12 2 3 7 13-21 9
16. "U” Cluj 12 2 3 7 8-30 9
17. Olimpia S.M. 12 2 1 9 10-26 7
18. Foresta Fălticeni 12 1 2 9 14-28 5

Etapa viitoare: "U” Cluj - Univ. Craiova; 
FC Argeș - Astra PI.; FC Onești - Olimpia 
S.M.; Steaua - Dinamo; Rapid - FC Națio
nal; CSM Reșița - Foresta; Ceahlăul - Farul; 
FCM Bacău - Gloria Bistrița; Petrolul - 
Oțelul Galati.

V -----------

Portarul Rahoveanu a debutat !a 
Corvinu!

CCIVIMI - 
C-LUNG 
2-1

Uf, ce greu a fost! Suporterii Corvinului, con
ducerea clubului, fotbaliștii de la Corvinul se așteptau 
ca echipa ARO C-lung Muscel să dea o replică 
puternică hunedorenilor. Până sâmbătă, în etapa a 
14-a, muscelenii obținuseră 9 victorii, 2 egaluri și doar 
două înfrângeri, făcând multe zile grele gazdelor. Și 
cu toate că au avut câteva indisponibilități în formație, 
și la Hunedoara ei au dovedit că merită locul ocupat 
în clasament, fiind principalul adversar al craiovenilor 
în lupta pentru promovarea în Divizia A.

începutul a aparținut gazdelor, marcând cel mai 
rapid gol al turului seriei a ll-a, în secunda 22: imediat 
după lovitura de începere a partidei, Șandor îl des
chide pe Mitrică ce pătrunde cu balonul la picior spre 
careul oaspeților și de la 16 metri, puțin lateral spre 
dreapta, prinde un șut de senzație în colțul lung al 
porții lui Rinder rămas uluit cu privirea la mingea ce se 
odihnea în plasă. Oaspeții n-au acuzat șocul golului 
primit, și-au revenit repede și n-au dat posibilitate 
gazdelor să ia frânele jocului, ei fiind aceia care s-au 
instalat în jumătatea de teren a gazdelor, inițiind acțiuni 
ofensive spre careul lui Rahoveanu ce și-a făcut 
debutul cu brio la Corvinul. Și după ce în min. 8 tușierul 
George Vitan gazează ca un începător nesem
nalizând un ofsaid clar la Pleș, trei minute mai târziu, 
Mihart (foarte bun) tentează un apărător hunedorean 
și rămâne singur cu balonul în careu, șutează la 
poartă și Rahoveanu scoate cu piciorul! în min. 19, e 
rândul lui Scarlat să rateze din interiorul careului, 
trăgând peste bară! în continuare și care exercită 
presiune la poartă sunt tot oaspeții, abia în min. 27, 
hunedorenii beneficiind de prima lovitură de la colț.

După numai un minut, Mitrică pătrunde în viteză 
printre 2 apărători și șutează fulgerător, de la 16 metri, 
puțin peste transversală. în min. 32, Rahoveanu se 
remarcă din nou scoțând de sub bară o minge trimisă 
de Ceapraz. Și totuși, peste un minut oaspeții ega
lează prin Mihart 1-1. înainte de pauză (min.43) Vitan 
mai închide ochii la un ofsaid de 2 metri al oaspeților, 
atrăgându-și huiduielile spectatorilor.

La numai două minute de la reluare, hune- 
dorenii surprind din nou apărarea muscelenilor: 
Dinu execută o lovitură liberă de la 35 de metri, 
puternic în dreapta lui Rinder care nu poate reține 
și respinge la Flavius Sterean și acesta șutează cu 
sete în colțul lung și 2-1! Urmează un angajament 
total de ambele părți, cele două combatante jucând 
pe atac, creându-și fiecare ocazii periculoase, 
abia spre final hunedorenii fortificându-și apărarea, 
pentru a apăra rezultatul. Meciul s-a încheiat cu o 
victorie prețioasă, meritată a hunedorenilor.

A arbitrat cu scăpări C. Marinescu (București).
Corvinul: Rahoveanu, Andone, Sterean, 

Călugărița, Procorodie, Gheară (81 Andrei), 
Dinu (78 Chezan), Scarlat, Șandor, Păcurar (66 
Babarti), Mitrică.

Sabin CERBU

,----------------- x Rezultatele etapei a 14-a:
I Drobeta Tr.S. - ASA Tg.
| Mureș 1’2: U T- Arad “ FC

Rezultatele etapei a 15-a: 
Minerul Uricani - Minerul Mătăsari
2- 0; Petrolul Țiclenl - Aluminiu 
Slatina 2-0; Min. Lupeni - Șoimii 
Sibiu 1-2; Constr. Craiova -
Forestierul Stâlpeni 3-0; Min. Certej - FI. Moroni 6-5; 
Petr. Drăgășani - Progr. Caracal 2-0; Min. Berbești - 
Petr. Stoina 1-1; FI. Rm. Vâlcea - Record Mediaș 4-0; 
Pandurii Tg. Jiu - Electro Craiova 1-0; Gl Reșița - 
Aurul Brad 2-0.

' Baia Mare 4-0; Minerul Motru 
- Gaz Metan 2-0; Chimica Târnăveni - Vega 
Deva 1-0; Corvinul - ARO C-lung 2-1; Poli. 
Timișoara - Apulum A.l. 2-0; FC Bihor - Jiul 
Petroșani 4-0; Unirea Dej - Inter Sibiu 1-2; 
Dacia Pitești - Extensiv Craiova 0-1.

CLASAMENTUL

Apulum - FC Bihor; Gaz Metan - Corvinul; 
ARO - Poli. Timișoara; ASA TG. M. - Dacia; 
Extensiv - Un. Dej; Inter - UTA; FC Baia M. - 
Chimica; Vega Deva - Min. Motru.

1. Extensiv Craiova14 10 3 1 38-12 33
2. ARO C-lung 14 9 2 3 28-18 29
3. Poli. Timișoara 14 7 3 4 29-15 24
4. U.T.Arad 14 6 5 3 26-13 23
5. FC Bihor 14 7 2 5 19-14 23
6. Inter Sibiu 14 7 1 6 21-21 22
7. Gaz Metan 14 6 3 5 20-19 21
8. Corvinul HD. 14 6 2 6 22-24 20
9. ASA Tg. Mureș 14 6 1 7 18-21 19
10. Drobeta Tr. S. 14 4 4 6 17-12 r
11. Minerul Motru 14 5 2 7 19-23 17
12. Ch. Târnăveni 14 5 2 7 16-25 17
13. Apulum A.l. 14 4 4 6 19-23 16
14. Vega Deva 14 4 4 6 11-23 16
15. Jiul Petroșani 14 5 1 8 12-28 16
16. Unirea Dej 14 4 2 8 19-26 14
17. Dacia Pitești 14 4 2 8 16-24 14
18. FC Baia Mare 14 3 4 7 14-23 13

Etapa viitoare : J ul - Drobe ta Tr. S.;

Meci în două acte total diferite

MINERUL CERTEJ - 
FLACARA MORENI 

6-5 C0-2J
Judecându-și adversarii doar prin prisma locului 

ocupat în clasament și ignorând că Flacăra a fost 
cândva în Divizia A, minerii au tratat cu superficialitate 
jocul, crezându-se dinainte câștigători. Dar lipsiți de 
aportul a doi titulari, Dobre și Tăgârță fiind suspendați 
câte patru etape în urma incidentelor de la finalul 
partidei cu Șoimii Sibiu, și vizibil incomodați de terenul 
greu, de ploaie și de presingul necruțător al oaspeților, 
minerii au avut o evoluție foarte slabă în prima repriză. 
După un început destul de avântat jocul elevilor lui 
loan Petcu a devenit de nerecunoscut. Aruncându-se 
cu întreg efectivul în atac minerii au lăsat spații mari în 
apărare pe care au manevrat cu abilitate tinerii și 
tehnicii jucători oaspeți. După trei ocazii uriașe irosite 
de Matincă (min. 19, 20, 25) oaspeții au reușit des
chiderea scorului. în minutul 33 Anghel a pasat în 
diagonală pentru Matincă iar acesta a reluat imparabil 
din voie direct în vinclu și 0-1. A urmat un asediu la 
poarta morenarilor dar în minutul 40 pe contraatac 
același Matincă a mărit avantajul oaspeților la 0-2.

După pauză însă aspectul jocului s-a schimbat 
radical. Minerii au intrat hotărâți în teren și s-au 
instalat cu autoritate în jumătatea adversă reușind în 
doar 21 de minute nu mai puțin de patru goluri. în 
minutul 52 noul intrat Scurtu a șutat din marginea 
careului iar Rădos a deviat în plasă și 1-2. în minutul 
63 Hanganu l-a lansat pe culoar pe Scurtu, acesta a 
întors pentru Fartușnic, care a centrat perfect iar 
Rădos a reluat cu capul și 2-2. în minutul 65, Bozga 
a făcut o cursă impetuoasă pe banda stângă, a 
centrat înalt în careu iar Țibichi, venit lansat din 
spate, a reluat cu capul la colțul lung și 3-2. După 
doar un minut Fartușnic, celălalt fundaș lateral, a 
centrat de pe dreapta iar Rădos a reluat cu capul 
majorând diferența la 4-2. La acest scor minerii au 
redus turația motoarelor astfel că oaspeții au preluat 
rapid inițiativa și au egalat. în minutul 69 Gîrboveanu
1- a deschis pe extrema stângă pe Anghel - cel mai 
bun de pe teren - acesta l-a driblat pe Filip și a șutat 
la colțul lung fără speranță pentru Căprărescu și 4- 
3. în minutul 80 la o fază prelungită de atac a oas
peților mingea a circulat ca la biliard iar Gîrboveanu 
a profitat de aglomerația din careu și a reluat 
surprinzător din voie și 4-4. Văzându-se egalați, 
minerii au accelerat din nou și au preluat conducerea 
prin golurile reușite de Sârghie (min. 84) și Rădos 
(min. 86). Ultimul gol al partidei a fost reușit de 
căpitanul oaspeților Pîrșe care după o cursă pe 
aripa stângă a trimis cu boltă la colțul lung și 6-5.

A arbitrat bine o brigadă timișoreană formată din 
D. Trandu la centru și S. Caia și D. lonescu asistenți.

MINERUL: Căprărescu - Fartușnic, Țibichi, 
Filip, Bozga - Polvrea, Stănilă (70 Sirghie), Banc 
(46 Scurtu), Șandor (6 Pisoiu) - Hanganu, Rădos.

FLACĂRA: Soare - Faur (60 Bițică), Dincă, 
Neacșu, Bălțoi, Dănilă - Gîrboveanu, Matincă (46 
Puică), Paraschiv (57 Chirită) - Pîrșe, Anghel.

Ciprian MARINUȚ

Z X

\_________________ Z

CLASAMENTUL
1. FI. R. Vâlcea 15 10 2 3 43-1> 32
2. Electro Craiova 15 9 5 1 36-11 32
3.-4. Gl. Reșița 15 10 2 3 33-14 32
Șoimii Sibiu 15 9 5 1 33-14 32
5. Pandurii Tg. J. 15 9 1 5 26-12 28
6. Min. Certej 15 8 3 4 35-26 27
7. Min. Uricani 15 8 0 7 28-26 24
8. Al. Slatina 15 7 2 6 15-14 23
9. Petr. Stoina 15 7 1 7 24-24 22
10. Petr. Țiclenl 15 7 1 7 18-34 22
11. Constr. Craiova 15 6 1 8 25-25 19
12. FI Morenl 15 5 3 7 21-24 18
13. Forestierul 15 6 0 9 23-35 18
14. Min. Mătăsari 15 5 2 8 15-23 17
15. Aunil Brad 15 4 4 7 15-22 16
16. Petr. Drăgășani 15 5 1 9 16-27 16
17. Min. Berbești 15 4 3 8 25-37 15
18. Record Mediaș 15 4 2 9 25-34 14
19. Min. Lupeni 15 4 1 10 17-32 13
20. Progr. Caracal 15 2 3 10 12-34 9

Etapa viitoare: Al. Slatina - Min. Mătăsari; 
Șoimii - Petr. Țicleni; Forestierul - Min. Lupeni; FI. 
Moroni - Constr. Craiova; Progresul - Min. Certej; 
Petr. Stoina - Petr. Drăgășani; Record - Min. 
Berbești; Electro Cv. - Fl Rm. V.; Aurul Brad - 
Pandurii Tg. J.; Gl. Reșița - Min. Uricani.

Victorie lejeră a gazdelor

VICTORIA CĂLAN
- METALUL 

CRIȘCIOR 5-0
Meci dominat de gazde pe parcursul întregii 

desfășurări a jocului. Elevii lui Titi Alexoi au 
acoperit bine întreaga suprafață a terenului și au 
inițiat dese incursiuni la poarta apărată de ini
mosul portar David ce a intervenit de câteva ori 
salvator, limitând astfel proporțiile scorului. în ciuda 
scorului, metalurgiștii au practicat un joc aerisit, nu 
s-au limitat la o apărare supraaglomerată, dar nu 
au reușit prea multe acțiuni periculoase în careul 
gazdelor, atacurile lor - destul de firave - stin- 
găndu-se în jumătatea de teren a gazdelor. Tulea - 
"vârful de lance” din etapa trecută a metalur- 
giștilor - nu a fost pus în valoare, cu pase precise 
în adâncime, "șomând" minute în șir. în schimb, 
Socaci, Ocolișan, Lazăr, Surugiu, Matei și chiar 
Bordean au supus la grea încercare apărarea 
Victoriei.

Scorul a fost deschis foarte repede, chiar în 
minutul 2, la o acțiune de atac în careu, Ocolișan 
trimite mingea spre poartă și un apărător gre
șește (vrând să degajeze) și trimite mingea în 
propria poartă 1-0. Gazdele își continuă atacurile 
și în min. 4 și 6 Ocolișan și Matei puteau majora 
scorul. în min. 8 tânărul Corinda (fost junior al 
Corvinului) are o execuție de excepție, aplaudată 
de spectatori, jonglând cu balonul pe linia de 16 
metri a gazdelor șutează apoi din voie sub trans
versală, dar Munteanu scoate în corner. Apoi, în 
minutul următor, tot Corinda pasează bine în careu 
la un coechipier care nu reușește finalizarea. 
Gazdele reiau într-un ritm susținut atacurile spre 
poarta lui David și după o lovitură liberă de la 25 
de metri a lui Surugiu în min. 15, Surugiu la o ac
țiune pe cont propriu, talonat de un apărător 
pătrunde până la careul de 16 m și cu toate că 
David iese, nu reușește să rețină balonul 2-0. 
Deși gazdele mai beneficiază de 3 ocazii de a 
marca (min. 38, 40 și 45) scorul rămâne nemo
dificat până la pauză.

La numai 8 minute de la reluare, Matei este 
"agățat" în careu și lovitura de pedeapsă o exe
cută Socaci și 3-0. Gazdele controlează jocul 
plăcut, cu pase precise și lansări rapide pe atac 
și reușesc să mai marcheze în min 66 (Matei) și în 
min. 87 (Lazăr). Oaspeții puteau reduce din handi
cap în minutele 79 și 87 (prin Corinda și Tulea) dar 
nu l-au putut învinge pe Munteanu.

Corect arbitrajul brigăzii S. Ciotlăuș, E. Ambruș 
și V. Gherghel.

Victoria: Munteanu, Neagoe (18 Papp), Bu- 
deic, Bordean, Kollman, Movilă (73 Rece), So
caci, Surugiu, Lazăr, Ocolișan, Matei.

Metalul: David, Miller (2 Corinda), 
Deoancă, lancu, Negru, Durneac (54 Cor), 
Gavrilă, Tulea, lanc, Mursa, Bărășteanu.

S. CERBU

Rezulta^le etapei a 12-a din
1 noiembrie 1998: Min. Bărbătenl -
Min. Aninoasa 3-2; Vict. Călan -
Metalul Crișcior 5-0; Constr. HD - 
Parângul Lonea 1-2; CFR Marmosim 
- Min. Ghelari 1-0; FC Paroșeni - Vulcan - Dacia 
Orăștie 0-0. Min. Teliuc și C.I.F. Aiiman Brad au stal.

CLASAMENTUL
1. Parângul L. 10 9 0 1 22-7 27
2. Vlct. Călan 11 7 2 2 26-6 23
3. Dacia Orăștie 10 7 1 2 17-4 22
4. Marmosim 10 6 1 3 23-8 19
5. M. Bărbătenl 11 6 1 4 15-18 19
6. Paroșeni Vulc. 10 3 4 3 11-8 13
7. Min. Teliuc 10 3 3 4 13-14 12
8. Min. Aninoasa 10 3 1 6 11-13 10
9. Min. Ghelari 10 3 1 6 13-17 10
10. Constr. HD 10 2 1 7 10-25 7
11. Aiiman Br. 10 2 1 7 6-30 7
12. Met. Crișcior 10 2 0 8 10-26 6

Etapa viitoare a 13-a din 8 noiembrie
(ultima): Min. Aninoasa - C.I.F. Aiiman Brad; 
Metalul Crișcior - Constr Huned.; Parângul Lonea 
- CFR Marmosim; Min. Ghelari - Paroșeni-Vulcan; 
Dacia Orăștie - Minerul Teliuc; Min. Bărbăteni și 
Victoria Călan stau.
--------------- ------- —-----------------------

Etapă în Cupa României
Etapa II din Cupa României se dis

pută în data de 08 noiembrie, ora 11,00, 
după următorul program:

- Unirea Vețel - Casino Ilia
- Santos Boz - Victoria Dobra
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- Au trecut die colonel 10 
I luni din acest an. O perioadă 
| destul de îndelungată după tre- 
I cerea căreia se pot trage con

cluzii, se pot cristaliza idei des- 
| pre ceea ce înseamnă fenome- 
Inul infracțional în zona de com

petență. De altfel, de puțină vre- 
| me Poliția municipiului Deva și- 
■ a analizat activitatea pe primele 
■ 9 luni ale lui 1998. Ce ne puteți 
| spune despre acest lucru?
■ - Pe parcursul celor 9 luni,
! activitatea cadrelor noastre s-a 
I desfășurat într-un context so- 
| cial-economic complex, vizând 
. integrarea în efortul general de 
I consolidare a statului de drept, 
| de apărare a drepturilor funda- 
I mentale ale cetățenilor, a avurului 

public și privat. Starea fenome- 
| nului infracțional, mai ales a fap- 
■ telor care prejudiciază sistemul 
■ economico-financiar, precum și 
| menținerea la un nivel ridicat a 
I infracțiunilor cu autori necunos- 
! cuți au determinat implicarea în- 
I tregului efectiv cu seriozitate și 
| răspundere, care a investit inte- 
. ligență, efort și curaj, precum și 
I imprimarea întregii activități cu un 
| autentic spirit ofensiv.

I- Față de anii trecuți, care 
este situația fenomenului infrac-

| țional la Deva?
| - Dacă vorbim de primele 9
Munl ale acestui an, polițiștii

un nou pas în
IMPLEMENTAREA LEGII

ASIGURĂRILOR
SOCIALE UE SĂNĂTATE

Pagină realizată de Valentin NEAGU, Traian BONDOR

a venit
la

Recent Guvernul României a 
elaborat o Hotărâre pentru apro
barea contractului cadru privind 
condițiile acordări7 asistenței me
dicale în cadrul sistemului asigu
rărilor sociale de sănătate pe 
anul 1998. Actul normativ res
pectiv are menirea de a asigura 
condiții pentru aplicarea Legii 
asigurărilor sociale de sănătate 
și a apărut în Monitorul Oficial al 
României nr. 400 de miercuri, 21 
octombrie a.c.

Legea - foarte complexă - 
este structurată pe nouă ca
pitole la care se adaugă două 
anexe. în capitolul I se stabilesc 
condițiile acordării asistenței 
medicale și obligativitățile ce le 
revin medicilor și personalului- 
sanitar. Printre acestea se nu
mără: respectarea confiden
țialității, criteriile medicale de 
calitate, informarea asiguraților 
despre serviciile oferite, sta
bilirea de tratamente adecvate 
ș.a. Tot aici sunt stabilite și con
dițiile ce trebuie să le îndepli
nească beneficiarii serviciilor 
de îngrijiri primare de sănătate: 
să se înscrie pe lista unui me
dic de familie, să anunțe tre
cerea de la un medic de familie 
la altul, să se prezinte la con
troale periodice.

La capitolul al ll-lea este defi
nită asistența medicală primară și 
lista serviciilor ce sunt organiza
te: profilactice, de urgență, cura
tive și speciale precum și moda
litatea de plată a serviciilor oferite 
pe persoană asigurată sau pe 
serviciu medical.

FUNDAMENTALE ALE CETĂȚENILOR
9 

șoselele din raza de 
competență.

- Aveți dreptate. Tocmai de 
aceea, au fost organizate 
de acțiuni, 276 controale 
filtru și alte activități 
prevenire.

- S-au aplicat multe sancțiuni?
- Eu zic că destul de multe, 

dacă spunem 6335.
- Cele mai multe pentru ce 

au fost aplicate?
- Pentru viteză - 1523. Este 

necesar să precizăm însă că s- 
au aplicat 975 sancțiuni pentru 
defecțiuni tehnice, 128 pentru 
alcool, 186 pentru neacordare de 
prioritate etc.

- Dar pietonii?
- Se întâmplă multe din cauza 

lor. Acest lucru îl reflectă și numă
rul de 557 de pietoni sancționați. 
Aș mai spune că valoarea totală a 
sancțiunilor contravenționale este 
de 103.663.000 de lei.

- Se vorbește frecvent despre 
consumul de alcool la volan.

- Și pe bună dreptate. Din ce
le 252 de permise de conducere 
ridicate, 128 au fost tocmai din ■ 
această cauză. ’

- Câte accidente grave s-au I 
comis pe raza municipiului Deva?

- 17, în care și-au pierdut 
viața cinci oameni, iar alți 14 au 
fost răniți grav.

- Care ar fi principalele cauze?
- Din analizele noastre a 

reieșit faptul că accidentele au 
fost determinate de o circulație 
neadecvată a pietonilor, nea- 
cordarea priorității de trecere, 
vitezei, neatenției în con
ducere, consumarea băuturilor 
alcoolice ș.a.

deveni au constatat 1234 de 
infracțiuni. La comiterea cărora 
au participat 738 de persoane. în 
contextul întregii noastre activități, 
trebuie să mai spunem că, 
raportate la aceeași perioadă, au 
scăzut infracțiunile de natură 
judiciară.

- Se vorbește destul de des 
despre poliția criminală, dar pu
țini știu cu ce se ocupă efectiv 
acest gen de politie.

- Eu o să vă spun cu ce ne-
---------------------------------------------------

Interviu cu 
dl col. Mircea Brădean, 

comandantul Poliției municipiului Deva
am ocupat în perioada la care ne 
referim. în primul rând am acordat 
atenție infracțiunilor ce se comit 
cu violență. Am înregistrat 24 de 
cazuri în acest an: un omor, o ten
tativă de omor, 5 violuri, 11 tâlhării, 
5 vătămări corporale și un ultraj.

- Mai multe sau mai puține 
decât anul trecut?

- Numărul este același. Con
siderăm că s-a acționat bine și în 
ceea ce privește furturile din locu
ințe, din unitățile comerciale, pre
cum și din autoturisme, din buzu
nare. Numai la unitățile comerciale 
s-au înregistrat 65 de dosare. Ac
cent deosebit s-a pus pe activita
tea de prindere a urmăriților local 
și general, precum și pe execu
tarea mandatelor. Au fost depistați 
și încarcerați 54 urmăriți general și 
local.

- Spuneați că, în prezent, 
combaterea criminalității eco- 
nomico-financiare ocupă un loc

Asistența medicală de speci
alitate ambulatorie este reglemen
tată în Capitolul al Ill-lea cars se 
realizează de căire medicii spe, 
cialiști acreditați sau de aso
ciațiile de medici specialiști din 
cadrul policlinicilor, centrelor de 
diagnostic și tratament, al ambu
latoriilor spitalelor și al altor unități 
sanitare independente autorizate. 
Asigurații au dreptul la asistență 
medicală ambulatorie numai la 
indicația medicului de familie. Cei 
ce se prezintă direct la medicul 
specialist, fără trimitere de la 
medicul de familie, vor suporta 
costul consultației.

Capitolul V se referă la orga
nizarea serviciilor medicale spita
licești. Acestea sunt: • de profil 
medical, de profil chirurgical, 
servicii speciale, alte servicii. 
Serviciile acordate asigurați lor se 
suportă din bugetul fondului de 
asigurări sociale de sănătate și 
din alte surse. Asistența medica
lă spitalicească se realizează pe 
baza contractului de furnizare de 
servicii încheiat între spital și Di
recția sanitară județeană.

Aproximativ așa este organi
zată și asistența medicală stoma
tologică la care se referă capi
tolul V al hotărârii de guvern la 
care ne referim.

Următoarele capitole ale actu
lui normativ VI, VII, VIII și IX se 
referă la serviciile medicale de 
urgență, servicii de reabilitare a 
sănătății, asigurarea de medica
mente, materiale sanitare, asigu
rarea de dispozitive medicale des
tinate corectării de deficiențe fizice. 

dintre cele mai însemnate în acti
vitatea polițiștilor deveni.

- Așa este. în baza compe
tențelor stabilite prin lege, a ordi
nelor eșaloanelor superioare și în 
concordanță cu situația operativă 
de pe raza de activitate, am des
fășurat un complex de măsuri de 
prevenire și combatere a faptelor 
penale și contravenționale. Inde
pendent sau în colaborare cu ce
lelalte organisme de control ale 
statului, au fost organizate 146 de 

acțiuni și 443 de controale mate
rializate, descoperirea a 376 de 
infracțiuni și aplicarea a 72 san
cțiuni contravenționale. Să mai 
amintim apoi că în gestiuni au fost 
descoperite plusuri în valoare de 
mai bine de 65 milioane de lei și 
minusuri de peste 718.000.000 de 
lei.

- Din cele 376 de infracțiuni 
constatate pe linia combaterii 
criminalității economice și finan
ciare, cele mai multe de ce gen 
sunt?_

- înșelăciunile sunt majori
tatea. S-au înregistrat nu mai puțin 
de 82 asemenea infracțiuni. Există 
apoi 123 infracțiuni de uz de fals 
și 61 falsuri, dar și 13 abuzuri în 
serviciu, delapidări, luări de mită 
ș.a. Nu este lipsit de interes faptul 
că avem 21 cazuri de dare de mită.

- Nu am discutat încă nimic, 
die comandant, despre circulația 
rutieră. Or, se întâmplă multe pe

In nr. 2253 al coti- ■ 
dianului "Cuvântul liber’’ a ■ 
apărut știrea potrivit căreia t 
dl Eugen Acs, de 41 de ani ■ 
din Rapolt, a furat o ma- ■ 
șină. Dl Acs a venit la re- , 
dacție și ne-a spus că nu a ■ 
furat mașina, ci a dus-o ■ 
acasă la proprietar.

/?-------------------------------------------------
Suspendarea plății 
pensiei anticipate

Traian Tota, Orăștie -
Persoanele care au vechime inte
grală în muncă (30 de ani, băr
bații, și 25 de ani, femeile) pot 
solicita înscrierea la pensie cd 
până la 5 ani înainte de împlinirea 
vârstei prevăzute de lege pentru 
pensionarea la cerere (60 de ani, 
bărbații, și 55 de ani, femeile). 
Pensionarea anticipată se poate 
cere numai dacă persoanele în 
cauză au beneficiat de ajutor de 
șomaj și de alocație de sprijin pe 
durata maximă stabilită de lege și 
nu realizează venituri din activi
tatea salariată sau alte venituri 
cu caracter permanent din activi
tăți profesionale. Așa cum pre
vede Legea nr. 2/1995 privind 
pensionarea anticipată, la art.5, 
în situația în care persoanele 
pensionate în baza acestei legi 
desfășoară activitate salariată, 
sunt membre ale unei cooperati
ve meșteșugărești sau realizea-
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~ ză venituri cu caracter perma
nent din activități profesionale, nu 
mai beneficiază de pensie, plata 
acesteia suspendându-se până 
la împlinirea vârstei de 60 de ani, 
bărbații, și 55 de ani, femeile.

Repartizarea 
cheltuielilor de 

întreținere
loan Matei, Hunedoara 

Cheltuielile pentru lucrările de 
întreținere, reparații și înlocuiri la 
antenele colective de televiziune 
se repartizează în raport cu numă
rul prizelor de televizoare aflate în 
locuință. în acest sens sunt dis
pozițiile cuprinse în Normele me
todologice pentru punerea în apli
care a prevederilor Legii locuinței 
nr. 114/1996, aprobate prin HG nr. 
446/1997 (publicată în Mon. Of. nr. 
203 din 21 august 1997).

Era seară. La “Macul roșu’’ 
din Deva - cândva o cofetărie co
chetă, în prezent cârciumă - erau 
clienți dar nu cine știe ce. Cele do
uă doamne de la tejghea se cam 
plictiseau din lipsă de comenzi. își 
aruncau din când în când ocțiii prin 
sală. La o masă stătea un singur 
om - un străin venit dintr-o țară 
vecină. La masa de alături doi tineri 
și o fetișcană. Observând cei trei 
că singuraticul se cam matolise și 
că nu știe o boabă românește -1- 
au invitat la masa lor, ceea ce indi
vidul a acceptat.

- Măi - zise Arcadie R. - 
străinezu’ ăsta cred că are ceva 
valută.

- Și eu cred la fel - aprobă 
loan G.

Femeile de la tejghea erau cu 
ochii pe cei patru bănuind că la 
masa respectivă se întâmplă ceva.

- Uite cum facem - vorbi Arca
die. Tu fată, du-l pe individ afară. 
Găsești tu un motiv.

Fetișcana găsi imediat meto
da. Prin semne îi ceru străinului 
să dea, de la celularul lui, un 
telefon în afara României. Dom-

■>

Furturilepnflomm
Joi, 29 octombrie a.c., un domn distins avocat mi-a zis:
- Veniți să vă arăt ceva.
M-am dus cu dumnealui în fața listei, afișată pe ușa sălii unde 

se judecau recursurile la Tribunalul județean.
- Uitați-vă, m-a atenționat dl avocat. Astăzi se vor judeca 24 de 

cauze. Dintre acestea 14 sunt furturi. Două aspecte vreau să mai 
semnalez în legătură cu acest fapt. Primul: cele mai multe sunt 
furturi din locuințe. Al doilea: furturile au ca autori în majoritate tineri.

Un om ce ne-a auzit discuția a intervenit:
- Fură că n-au ce mânca.
- Nu numai din cauza asta - a intervenit dl avocat, ci și din 

nărav, din lipsă de educație, de supraveghere din partea părinților.
Au dreptate și cetățeanul și dl avocat, dar nu asta este 

problema, ci aceea că trebuie căutate și găsite acele măsuri care 
să determine micșorarea - eliminarea nu este posibilă ca și în 
cazul corupției - fenomenului.

o o

Concediu de odihnă 
pentru cadre 

didactice 
suplinitoare

Teodor Clava, Petroșani 
Personalul didactic care a fost 
angajat în învățământ prin demi
sie de la o altă unitate (deci altfel 
decât prin transfer) nu poate 
beneficia de la instituția de în
vățământ de concediul de odihnă 
corespunzător perioadei lucrate 
la unitatea de la care a provenit, 
în acest sens sunt prevederile 
din Normele metodologice privind 
efectuarea concediului de odihnă 
al personalului didactic din învă
țământ aprobate prin Ordinul 
ministrului Educației Naționale nr. 
3251/1998. Cadrele didactice 
care funcționează ca suplinitori 
(angajați cu contract de muncă 

nul acceptă cu amabilitate. Și a 
urmat-o pe domnișoară în holul 
localului. Doamnele de la bar e- 
rau cu ochii pe mișcare. Obser
vară că unul din cei doi rămași la 
masă a scos din buzunar o cutie 
cu Diazepam și a vârât în pa
harul străinului câteva pastile.

După o vreme, străinul și fetiș
cana s-au întors la masă. Au cioc
nit toți patru și au băut. La puțină 1 
vreme străinul a căzut cu capul pe 
masă. Se pare că tăria combinată 
cu Diazepamul are efecte dezas
truoase asupra omului.

Femeile de la tejghea aveau 
ochii cât cepele. Au observat cum 
cei doi tineri îl buzunăreau pe cel 
trecut în somn și-l goliră de valută, 
mărci parcă, cum și-au dat seama.

- Trebuie să acționăm - a zis 
una. Tu dă telefon la poliție. Eu 
mă duc să blochez ușa.

în câteva minute oameni în 
uniformă albastră băteau la ușa 
"Macului roșu", l-au ridicat pe 
Arcadie R. și pe loan G. Fetiș
canei i-au luat datele din buletin, 
iar pe străin l-au dus să se odih
nească. Unde nu contează.

pe durată determinată) și care 
desfășoară o activitate neîntre
ruptă întregul an școlar sau uni
versitar beneficiază de concediu 
de odihnă cu durată integrală 
prevăzut pentru cadrele 
didactice

Impozite și taxe 
locale

Sofia Făgărășan, Deva 
Scutirea de plata impozitelor și 
taxelor locale, reglementate prin 
Legea nr. 27/1994 (republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare, în Mon. Of. nr. 273 din 
22 iulie 1998), se acordă numai 
persoanelor aflate într-una din 
situațiile prevăzute la art. 1 din 
Decretul-lege nr. 118/1990, modi
ficat și completat prin Ordonanța 
de urgență nr. 41/1997, aprobată 
prin Legea nr. 55/1998 (publicată 
în Mon. Of. nr. 107 din 9 martie 
1998), nu și soțiilor (soților) ne
recăsătorite ale acestora.
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Și domnul Iliescu ne 
ceartă

—---------------------------------------—---------------—

“Supraviețuim datorită
ajutorului olandezilor”

Insuccesul alegerilor de pri
mar pentru București din primul 
tur a amărât multă lume... poli
tică. Să constați că peste un 
milion și șapte sute de mii din tot 
electoratul României nu mai are 
apetență pentru exercițiul demo
cratic al votului, că nici nu-i pa
să de Năstase, de Nichita nici 
atâta, adică îi este total indife
rent care partid îi propune un 
primar e un motiv major de îngri
jorare pentru întreaga clasă poli
tică de la noi. Ca dovadă, fiecare 
partid sau alianță care a pre
zentat candidați de primar a 
trecut rapid la analiza cauzelor 
absenteismului de la vot. N-avem 
de gând să punctăm cauzele 
identificate de fiecare dintre ele, 
provincia fiind interesată de 
aceste alegeri doar prin prisma 
celor 15 miliarde de lei care se 
cheltuiesc de la buget în aceas
tă aventură electorală.

Unul din oamenii politici proe- 
minenți ai României de azi, însă, 
șeful celui mai mare partid de 
opoziție, domnul Ion Iliescu, iden
tifică între cauzele insuccesului 
puterea și... presa, lată ce spune 
domnia sa în Adevărul din 27 
octombrie: “Din păcate, la o ase
menea stare de dezorientare a 
concurat și o anumită campanie 
perseverentă, susținută de 
mass media, care a căutat în 
general cu situația din țară și în 
particular cu cea din București, 
să disperseze răspunderea: nu 
mai există responsabili pentru 
guvernare, pentru administrare 
ci toată clasa politică este fă
cută răspunzătoare pentru 
această situație".

Cum adică, onorabile (folo
sim cuvântul cu încărcătura lui 
de respect și nu cu sens peio
rativ) presa trebuia să facă ce

Da, la mai bine de 
90.000.000 de lei s-a ridicat pre

A îngropat fătul
în urma cercetărilor efec

tuate de polițiști asupra Letiției 
Pop, de 27 de ani din Dobra, s-a 
stabilit că, în noaptea de 15/16 
octombrie a.c., a născut la do
miciliu și a îngropat fătul în gră
dină.

Din primele verificări făcute 
împreună cu procurorul crimi
nalist și în urma necropsiei efec
tuate de medicul legist, s-a sta
bilit că fătul nu a fost viabil. Ca
uza va fi definitivată după ter
minarea analizelor de laborator.

92.716.219 de lei 
prejudiciu 

n-au făcut de 9 ani partidele po
litice?

S-o luăm metodic, vorba pre
ferată a unora dintre foștii to
varăși. Timp de 6 ani ați condus 
România ca președinte, garantând 
în același timp cu autoritatea per
soanei și funcției partidul majoritar 
aproape unic, aflat la putere fie 
că s-a numit FSN fie PDSR. în toți 
acești ani presa independentă n-

Presa nu este și nici nu 
trebuie sâ fie comoda 

puterii

a încetat să denunțe gafele politi
cienilor, actele de voluntarism, de 
amatorism politic sau corupție. 
Prin cumul racilele acestea au ge
nerat situația de astăzi pe care în 
nici doi ani de zile actuala putere a 
adus-o la paroxism. Nu folosim 
cuvinte grele gratuit. Cine cunoaș
te durerea, îngrijorarea, lipsa de 
speranță a milioane de români ne 
va da dreptate. Marea majoritate a 
celor care alcătuiesc clasa politică 
românească sunt de vină pentru 
aceasta. De 9 ani guvernele care 
s-au succedat la putere fac un 
experiment nefericit pe spatele 
poporului român. Să nu spună nici 
un lider politic de-al partidelor care 
s-au înfruptat în acești ani din 
fructul dulce al puterii că, dacă 
România a rămas total la mâna FMI 
și a Băncii Mondiale iar acestea 
ne-au impus programe care n-au 
dat nicăieri rezultate (n-o spunem 
noi, a spus-o un marcant om politic 
american mulți ani șef al diplomației 
celui mai bogat și puternic stat al 
lumii), partidul său nu are partea 
sa de vină.

Președintele Emil Constanti- 
nescu nu o dată a urecheat presa

judiciul cauzat la E.M. Paro- 
șeni de un grup de in
fractori. Și aceasta, în doar 

două luni: iulie-august a.c.
Este vorba de Remus Butnaru, 

22 de ani, recidivist, Nicușor Bă
nică, tot atâția ani, și Gheorghe 
Slabu, cunoscut cu antecedente 
penale. Toți sunt din Vulcan. Lor li 
s-a adăugat și Marian phituica, 23 
de ani, din Roșiori de Vede, județul 
Teleorman, un fost/condamnat, 
fără nici o ocupație.

Polițiștii din Vulcan au stabilit 
că, din incinta unității amintite, in
fractorii au sustras lanț de mină 
și alte piese metalice pentru 
transportoare de mină.

în aceeași cauză mai sunt 
cercetați complicii Cristian Ivan, 
din Iscroni, și Maria Gălățan din 
Petroșani, ambii fără ocupație, dar 
cunoscuți cu antecedente penale.

S-a mai stabilit apoi că primii 
trei, în noaptea de 18/19 octom

pentru fenomenele negative din 
societate. Acum o face și fostul 
președinte dar trăgând focul la 
turta dumisale. Metoda nu e no
uă. O folosea Ceaușescu de 
câte ori răbufnea undeva în țară 
ceva amenințător pentru abso
lutismul puterii lui nelimitate. Cei 
ce au făcut presă pe acele vre
muri știu câtă obidă, câtă umi
lință au îndurat. Se vede însă că 
lucrurile rele se învață repede.

Nu vom afirma niciodată că 
presa ca fenomen social, fie ea 
independentă seu înregimentată 
politic, nu este criticabilă. Semna
tarul acestor rânduri s-a pro
nunțat o dată pentru nevoia de 
optimism și susțin că e nevoie de 
optimism, că el poate fi alimentat 
de presă prin reliefarea în pa
ginile ziarelor sau în emisiunile de 
televiziune și radio și a iniția
tivelor care vădesc eficiență 
economică, a faptelor care de
monstrează puritate morală și 
responsabilitate civică în paralel 
cu critica virulentă asupra fap
telor oamenilor politici sau puterii. 
Se face o asemenea presă în 
România. Citiți atent ziarele, priviți 
și ascultați cu obiectivitate emi
siunile și vă veți convinge. De 
unde și de ce atunci culpabili- 
zarea presei pentru greșelile - 
ca să folosim un eufemism - cla
sei politice? Presa nu este și nici 
nu trebuie să fie comodă puterii. 
Nesupușenia ei i-a adus sufe
rințe în anii postrevoluționari. 
Doar ziariștii sunt chemați în fața 
instanței direct ca inculpați, fără 
vreo cercetare prealabilă, de ori
care găinar dat în gât de presă. 
Și asta pentru că au avut grijă 
politicienii care ne fac legi să le 
adapteze pe acestea la nevoia 
lor de protecție împotriva presei.

ion CiOCLEi

brie a.c., s-au deplasat în loca
litatea Bumbești-Jiu, județul Gorj, 
din gospodăria lui Vasile Sega 
furând un porc în valoare de 
2.000.000 de lei.

Taximetristul a bătut 
turcul

Pentru comiterea infracțiunii 
de "vătămare corporală" este 
cercetat și Dănuț Jula, taxime- 
trist, 27 de ani din Șoimuș. într-o 
seară, el a agresat în fața 
Stației CFR Deva pe un cetățean 
turc cu reședința în municipiu, 
pentru motivul că a refuzat să 
plătească o cursă făcută la 
Hunedoara.

Pentru vindecare, turcul a 
avut nevoie de 26-28 de zile de 
îngrijiri medicale.

Rubrică realizată cu 
sprijinul i.P.J. Hunedoara

Dr. Mariana Morariu, medic 
coordonator la Dispensatul me
dical teritorial Sarmizegetusa, 
este între puținii medici de dis
pensar care locuiesc la sat. 
Aceasta este în favoarea săte
nilor, căci, așa cum spunea, bol
navii i se adresează la orice oră 
din zi sau noapte. "Aș spune 
chiar că mai multe solicitări sunt 
seara, căci după ce omul își ter
mină treburile gospodărești și își 
adapă animalele își aduce 
aminte că este bolnav.”

La același dispensar lucrea
ză un medic stomatolog și asis
tentele Argentina Albulescu și 
Valeria Cocioabă, tinere din loca
litate, a căror pregătire este de 
excepție, cum spunea medicul 
coordonator. "Fără ele nu știu ce 
aș face - afirma dr. Morariu, mai 
cu seamă în domeniul pediatriei 
unde afirm cu convingere că 
asistenta Valeria Cocioabă este 
expertă."

Bugetul auster s-a reflectat 
negativ și în asistența medicală 
de aici și din întreaga țară a Ha
țegului. Postul de vizitiu a fost 
blocat, deplasările în teritoriu 
făcăndu-se greoi, cu bicicleta ori 
cu mașina proprie pentru că alt 
mijloc nu există, femeia de ser

Dna doctor Mariana Morariu, împreună cu grupul de olandezi care ajută localitatea 
Sarmizegetusa din anul 1990

Foto: Traian MÂNU
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Alegeri
Săptămâna care vine sunt 

alegeri în America. Campania 
electorală este dură și incen
diară.

Lupta este pentru un loc și 
desigur - ca la noi- pentru bani 
și faimă. Spoturile publicitare 
sunt dese în mass media, și 
sunt dure. Una din tabere își 
face campania făcând “anti- 
reclamă”. După ce enumeră 
mai multe greșeli făcute de că
tre X - candidatul opoziției - la 
sfârșit se spune: ” X -prea mult 
rău pentru prea mult timp". Mie 
mi se pare dur dar cei de aici 
sunt obișnuiți cu acest fel de 
campanie electorală. Fiecare 
candidat se laudă și își expune 
meritele ca pe o marfă de vân
zare. îmi amintesc cât de ciu
dat ca să nu spun ridicol mi se 
părea campania unuia din can- 
didații noștri la președinție, în 
vremurile de început ale demo
crației noastre originale, can
didat care nu făcea nimic deo
sebit doar că adopta un stil 
care nu era încă cunoscut la 
noi. Vă amintiți de papionul cu 
buline ? Ei, acum mi se pare 
normal și poate chiar eficient, 
dar atunci era ceva prea nou 

viciu este cu o jumătate de normă, 
“în acest an nu avem buget - 
spunea medicul coordonator - 
pentru că am ieșit din custodia 
Primăriei."

De nouă ani de zile, dispen
sarul, ca și sătenii cu situații ma
teriale grele, beneficiază de ajutor 
olandez. "Datorită lor supraviețuim 
- afirma dr. Morariu. Vin aici de

Asistenta»
medicală la sate

două ori pe an cu un tir cu haine, 
alimente, rechizite, medicamente 
(acestea în special pentru copii), 
în prezent se află în comună cinci 
olandezi, reprezentanți ai orga
nizației "înfrățiți împreună pentru 
Sarmizegetusa" (e un pleonasm, 
dar așa se numește organizația) 
pentru a prelua comenzi, a vedea 
ce trebuie să aducă. Pentru mine 
sunt un ajutor nesperat și în anul 
care vine."

Bolile cele mai răspândite în 
zonă sunt cele cardio-vascuiare, 
afecțiunile reumatismale și bolile 
infecțioase, sezoniere, media 
consultațiilor zilnice fiind de 12-14. 
în privința dotărilor unității sanitare 
nu se pun probleme. Datorită aju

și neobișnuit, atăt de neobișnuit 
încât părea ridicol.

Un alt eveniment care este 
pe primele pagini, după ce ulti
mele săptămâni a fost larg co
mentată și dezbătută uciderea 
unui tânăr homosexual (ucis 
doar pentru că era gayl), acum 
este un alt omor, cel al unui me- 

SCRISORI 
AMERICANE

die ginecolog care făcea printre 
altele și avorturi. Ucis pe la spa
te în propria casă când și copiii 
erau acasă! încă nu se cunoaș
te făptașul, se fac mari cerce
tări... Mă întreb câți medici gine
cologi din România ar putea fi 
uciși doar pentru că fac și avor
turi. Desigur această crimă este 
blamată de mișcarea “Pro life” 
pentru că nu prin omor trebuie 
salvate noi vieți și nu astfel tre
buie convinși medicii și femeile 
să nu mai facă avorturi. Ambele 
crime mi se par odioase și nu 
doar inumane dar și demne de 
dispreț!

Săptămâna trecută am parti

torului olandezilor, dispensarul 
este bine dotat. Asistența medi
cală nu se rezumă doar la con
sultațiile zilnice. Se face profila
xie, în special cu tinerele mame, 
cu gravidele. Se află în evidență 
16 copii de 0-1 an ca și șase 
nou-născuți. Cu copiii școlari se 
face educație sanitară și profi
lactică. Pentru prevenirea unor 
boli infecțioase, li s-a recoman
dat să-și aducă fiecare apă de 
băut de acasă.

Dr. Mariana Morariu mai 
spunea că zilele de sâmbătă și 
duminică însemnau ceva pentru 
dumnealor atunci când se plă
teau. “Acum nu ni se mai plă- 
tesc, nu avem nici un fel de 
spor sau decont pentru navetă” 
Dezamăgită era și în p.: dnța sa
lariilor, aprobând .ecenta grevă 
a dascălilor. “Salariile noastre 
sunt de mizerie. Nu numai că nu 
reprezintă decența, ci ne umi
lesc, ne degradează viața. Nu 
mai cred în nimeni. Am fost min- 
țiți și înșelați. Nu cerem decât 
puțină decență. Să ne ajute 
Dumnezeu pentru anul care vine 
și care ne sperie și ridică semne 
de întrebare privind soarta 
noastră.”

Estera SÎNA

cipat la un simpozion în me
moria tânărului gay torturat și 
ucis. Am întâlnit homosexuali 
acolo și am înțeles parte din 
greutățile lor, mai ales sociale 
dar și familiale. Mă simt mai 
bogată și mult mai umană. Am 
primit o mică panglică de cu
loarea curcubeului, simbol al 
luptei împotriva oricărui tip de 
discriminare. Am hotărât că o 
voi purta mereu prinsă la cor
donul poșetei mele. Acum văd 
altfel viața, zi de zi învăț ceva 
nou aici. Poate pentru că lupta 
pentru viață, pentru existență 
este mult mai acerbă aici de
cât la noi. Nimeni nu are drep
tul să ucidă un alt om doar 
pentru că are o anumită viață 
sexuală sau pentru că are o 
meserie care îi permite să 
facă avorturi. Atunci oare nu 
ar trebui să fie ucise toate fe
meile care fac avort? Doar e 
clar că dacă nu ar fi femei 
care cer un avort atunci nu ar 
mai fi nici medici care produc 
avortul?!!

Vești incendiare. Vești triste. 
Luptă, nedreptate și omor.

ina DELEANU
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VANZARI
CUMPARAR’ "

• Vând casă cu grădină 
mare, Hațeg, Suseni, 2. Infor
mații 068/214941 (5846)

• Vând grajd, teren aferent, 
condiții multiple pentru pri
vatizare, apartament două 
camere, parter și Dacia 1300. 
Tel. 231288, orele 19-21. 
(4683)

• Vând casă, pământ, pă
dure. Leșnic, 116,250.000.000, 
negociabil. Tel. 217759, orele 
16-20 (4682)

• Vând urgent apartament 
3 camere, Orăștie, bl. 9, et.4, 
numai 30 milioane lei. Tel. 
094/568944 (3449)

• Vând garsonieră spa
țioasă, str. Eminescu, lângă 
Poliția județeană, etaj 4, con
venabil. 218225, după ora 11. 
(4668)

• Vând casă, curte, grădină, 
gaze, canalizare, spațiu comer
cial, acces din două străzi, 
Dacia papuc. Tel. 230723 
(4707)

• Vând urgent tractor 18 CP, 
cu utilaje, 054/212485 (3289)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă, nr. 14. Tel. 
225075 (4067)

• Vindem remorcă auto 5 
tone, basculabilă, motor trac
tor U650, Dacia 1309, L. Re
morcă Padiș 500 kg. închidem 
spațiu comercial în Orăștie, 
preț convenabil. Tel. 247165, 
094561945 (4617)

• Vând mașină de cusut 
electrică, nouă, marcă ger
mană, Privileg, multiple ope
rații, preț 3.500.000 lei, nego
ciabil. Tel. 215765 sau 092/ 
545560 (4655)

• Vând pianină foarte bună, 
tel. 0946004002 (4662)

• Vând bicicletă nouă Moun
tain Bike, 18 viteze, preț 880.000 
lei. Tel. 094530919. (OP).

• Ferma nr. 4 Deva vinde 
porumb știuleți, preț avantajos, 
pe cupoane de toamnă. Tel. 
226309 (5281)

• Vând orice comandă pen
tru televizor (105000 lei), vi
deo, satelit. 092368868. (MP)

• Cumpăr urgent mașină 
ascuțit pânze gater. Tel. 094/ 
898284 (3450)

• Vând 2000 kg borhot 
prune, Dîncu Mare, nr. 167 
(4700)

• Vând dormitor Sorin, preț 
negociabil. Informații Hațeg, 
tel. 770315 (5754)

Direcția 
Județeană 

pentru Tineret și 
Sport hunedoara

- Deva
Organizează în perioada 23- 

27.11.1998
Curs intensiv de Teoria 
comunicării susținut de 

profesor George Pruteanu.
Taxa de înscriere și contra

valoarea cursului se achită în 
momentul înscrierii și este în va
loare de 200.000 lei/ pers. Numă
rul de locuri este limitat. La termi
narea cursului se eliberează 
adeverința de participare. înscri
erea se face la sediul D.J.T.S. - 
Deva, str. Octavian Goga, nr.1, 
ti- efoano 212067. 214985.

Vând vacă cu vițel 
Gurasada. Tel. 162 (4678)

• Vând cărămidă țigăneas
ca, preț 800 lei/buc. Informații 
Primăria Pui. (5755)

• Vând centrale termice, noi 
și second-hand, boilere In
stant, calorifere oțel și alu
miniu. Execut instalații termice. 
Tel. 092701072 (5484)

• Vând țuică de [brună, 15 000 
lei/litru. Tel. 092329384 (5482)

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE

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

« OFERTE DE
SERVICII

• ALTEX angajează ges
tionari 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)

• Importator de produse 
alimentare angajăm supervisor 
pentru vânzări. Condiții: permis 
de conducere cat. B, studii me
dii, disponibilitate la deplasări, 
limita de vârstă 35 ani, avantaj 
auto propriu. Trimiteți CV plus 
foto la adresa: S.C. ITA ROMA
NIA SRL, str. Rândunelelor, nr. 
15, Satu Mare până la data de 
15.11.1998. Informații tel. 061/ 
716653 (5282)

• Life Company caută mun
citori calificați în meseriile: 
zidar, dulgher, tâmplar, fierar- 
betoniști, pentru Israel. Tel. 
012123175, București. (4670)

• Dacă locuiți în localitățile 
Deva, Hunedoara, Simeria, 
Orăștie, Călan, Cugir și aveți 
aptitudini comerciale sau 
experiență în relațiile cu cli- 
enții, vă așteptăm să fiți repre
zentantul nostru comercial în 
zonă și director marketing. 
Informații Radio Deva, tel. 054 
234490,' 234888 (4686-)

• Societate comercială an
gajează secretară cu studii 
medii. Vârsta 18-25 ani, salariu 
foarte avantajos. Tel. 092/ 
440080, 054/713962 (5483)

• Angajez agent comercial. 
Informații str. Horea, nr. 13. Tel. 
094641378 (4703)

• Nou în România! Adver
tising 1998! Societate cana
diană specializată în publi
citate selecționează persoane 
agreabile, dornice de afirmare 
într-un colectiv dinamic și 
plăcut. Experiența nu este 
necesară. Profit zilnic foarte 
atractiv. Fără limită de vârstă. 
Sunați acum!!! Start imediat. 
Tel. 054/627527 (3503)

DECESE

• Cu adâncă durere în su
flete anunțăm trecerea în 
neființă a dragului nostru fiu, 
frate, cumnat și unchi

ing.MOGA LUCIAN

înmormântarea va avea loc 
azi, 3 noiembrie, ora 13, la 
cimitirul din strada Eminescu, 
Deva. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! Familia.

• Zorica soție și Mihai fiu 
deplâng decesul celui care a 
fost un bun soț și tată

ing.MOGA LUCIAN

Nu te vom uita nicicând, 
dragul nostru!

SC DISTRKÎAZ-iXOIin SA 
TG. MUREȘ

9

Sucursala Deva
Anunț

Vă informăm că în cursul lunii noiembrie 
1998 va avea loc reexaminarea tuturor pose
sorilor de autorizații gaze, gradele II și III 
(care au obținut autorizații înainte de 
01.11.1998), în conformitate cu noul 
NORMATIV pentru proiectarea și executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale - 
Indicativ 16-98, pentru exploatarea sistemelor 
de alimentare cu gaze naturale - Indicativ 16/ 
1 - 98.

De asemenea vor depune dosare și can- 
didații care doresc să se autorizeze.

Termenul de depunere a dosarelor pentru 
reexaminare și examinare este până la data de 
10.11.1998.

Neprezentarea la reexaminare a instalato
rilor autorizați în gaze duce la anularea auto
rizației și respectiv a dreptului de proiectare și 
execuție a sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale.

Data desfășurării examenului se va co
munica ulterior.

Precizări suplimentare se obțin la sediul 
Sucursalei gaz Deva, Biroul personal, str. 
E. Gojdu, nr.85, telefon 227090.

• împărtășim durerea fa
miliei greu încercate de moar
tea celui care a fost

ing.MOGA LUCIAN

Dormi în pace suflet curat 
și nevinovat. Diana și Mircea.

• Pios omagiu dragului 
nostru prieten

ing.MOGA LUCIAN

Fie-i țărâna ușoară și me
moria binecuvântată! Familia 
Bodea.

• Colectivul Exploatării Mi
niere Deva este alături de fa
milia îndoliată în aceste mo
mente de grea încercare pri
cinuite de dispariția fulgeră
toare a celui care a fost un bun 
coleg și prieten

ing.MOGA LUCIAN

Odihnească-se în pace!

• Colegii de birou de la 
E.M.Deva regretă dispariția 
fulgerătoare a celui care a fost

ing. LUCIAN M0GA

Bunul Dumnezeu să-i dea 
odihnă veșnică! (4697)

• Colegii din secția chirurgie 
a Spitalului Județean Deva 
aduc un ultim pios omagiu 
memoriei celui care a fost

dr. RADU GÎRLEANU

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!(4701)_____________

• împărtășim durerea fa
miliei și regretăm dispariția 
bunului coleg

dr. RADU GÎRLEANU

Familia dr. I.Iliescu. (4701) 
------------------ =

TRAGEREA 
LOTO 

SPECIAL
“6/49”

din 1.11.1998

6-19-36-25-2-32

Fond de câștiguri
4.844.263.765 lei

DIRECȚIA GENERALĂ DE 
TORTĂ DE MUNCĂ SI 

ȘOMAJ - JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Oficiul de Torță de Muncă și Șomqj

Anunță:
Se amână pentru data de 06.11.1998 

licitația publică deschisă în vederea 
achiziționării unui server.

Documentația pentru licitație poate 
fi obținută de la Oficiul Forță de 
Muncă și Șomaj Deva, Piața Unirii, 
nr.2, etaj 2, cam.3 - dșoara Crișan 
Daniela - cod 2700 Deva.

SC €< PAI I ANS SA
Deva

cu sediul pe str. 22 Decembrie, nr. 118, 
angajează inginer auto sau tehnician 

auto
Condiții:

- bun cunoscător al limbii maghiare (scris și citit)
- vârstă maximă 40 ani

îx/\^
MARI REDUCERI DE PRETURI I I cu

30%
mai ieftinNou an școlar, noi prețuri!

y

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

Stocuri limitate!

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

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

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

TRAGEREA 
NOROC 

din 1.11.1998

4-4-2-2-9-9-7

Fond de câștiguri 
1.016.285.635 lei

\___________________________ /

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

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

DEVA - str. Apuseni, nr. 2, tel. 231.561
BRAD - str. Avram Iancu, nr. 54, tel. 092/326.160 
HAȚEG - str. Horia, nr. 87
HUNEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.14^ 
ORĂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, n. 1, tel. 544.802

Banca Transilvania SA
Sucursala Deva

Cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, nr.42,jud. Hunedoara
Organizează în data de 16 noiembrie 1998 concurs 
______ pentru ocuparea următoarelor posturi:______

Condiții de
♦

participare:
• studii superioare economice;
•experiență în domeniul bancar,
• utilizarea calculatorului (Windows);
• cunoașterea limbii engleze

Acte necesare pentru 
înscrierea la concurs:
■ cerere de înscriere;
■ curriculum vitae;
■ recomandare de la ultimul loc de muncă;
■ copie după diploma de studii

înscrierile pentru concurs se pot depune ia sediu! băncii până ia 
data de 10 noiembrie 1998

t



I

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

sau tablă neagră subțire, mijlocie și groasă, tablă 
decapată - puteți cumpăra, la cele mai scăzute prețuri, 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.

[Umorul spontani 
la români

Se fac anunțuri gratuite la . 
I Radio 1 Deva. Pe un spațiu de I 
| emisie limitat la cât își poate | 
■ permite postul să acorde gra- ■ 
! tuități auzi tot felul de anunțuri. în ! 
I urmă cu câteva zile am avut I

AVON
COSMETICS

SC APOLLO SA DEVA
Anunță selectarea ofertelor de mobilier de hotel pentru 

remobilarea corpului A al hotelului “Decebal".
Ofertele se vor depune la sediul societății din Deva, 

str. 1 Decembrie, nr. 37/A, până la data de 05.11.1998.
Informații la sediul firmei sau la tel: 214296.

Consiliul Județean Hunedoara
♦

<^Anunță
în data de 12 noiembrie 1998 va avea loc selecția 

de oferte de preț pentru tehnică de calcul în vederea 
achiziționării.»

Ofertele se depun la sediul Consiliului Județean, 
Deva, str. 1 Decembrie, nr.35, la Registratură.

Caietul de sarcini se găsețte la Serviciul Informatică, 
Consiliul Județean, telefon 054/215652.

SC “COMFRUCT” SA Deva, str Depozitelor 
17, organizează în fiecare zi de marți și joi ora 10,00 - 
licitație pentru vânzarea următoarelor mijloace fixe: - strung 
SN 320; mașină de găurit; pompe CERNA și SADU; 
transformator sudură; polizor; instalație pornire auto; 
rezervoare tablă de 10 și 20 t; instalație pufuleți; basculă 
romană; benzi transportoare și alte mijloace fixe.

Informații la telefon 223555 sau la sediul societății din 
k str. Depozitelor, 17. Â

| parte de două momente de umor |
■ sănătos, spontan, sută la sută ■
■ românesc la această rubrică de 1 
I anunțuri publicitare gratuite. I 
j "Alo, publicitatea? - rostește |

Io voce blondă. Aș dori și eu un > 
anunț. Vând mașină Dacia cu * 
| șofer cu tot". Sec, nu? Altul: i

| "Alo, publicitatea? Am și eu l 
■ un anunț. Vând porc’’... Coor-. 
I donatorul rubricii n-are de lucru I 
| și întreabă: "La ce preț, dom-1 
■ nule?" Iar solicitantul: "Domnule, i 
[ vând un porc de vecin care mă [ 
I inundă mereu de vreo doi ani" E I 
| spontan românul? Este. Câtă | 
■ vreme mai putem face haz de ■ 
! necaz nu e totul pierdut. ■
I Ion CIOCLEI I
I I
■ Al nostru si al |
i * i
i meu
j îmi era (și sper să-mi ră-' 

I mână și după aceste rânduri) I 
| prieten și era gestionar de res-1 
■ taurant, unul mare, cu grădină ■ 
■ de vară la care un alt prieten de- ■ 
I al meu pretindea că ar fi "cum-1

Vă aduce frumusețea acasă sau la locurile de muncă. Pentru că AVON 
Cosmetics este lider mondial în vânzarea directă de produse cosmetice.
Cu AVON intrați într-o afacere de succes care vă oferă șansa unor câștiguri nelimitate! 
Produsele noastre sunt de cea mai bună calitate, concepute în laboratoarele proprii 
din New York.

@ Biq Dutchman
GmbH - Germany 

Lider mondial In echipamente 
pentru creșterea 

pisărilor șl porcilor 
oferă:
• Furajare • Adăpare
• Ventilație șl încălzim asistate de calculator
• Rexărl pentru halele de porci
• Baterii ecologice 

pentru găini

V

HZOMfl S.fl. DANBOS S.B.L.
ARAD T.l./Fax: 057/28.87.31 BUCUREȘTI T.l./Fax: 01/230.25.62

PENTRU INFORMAȚII TEHNICE 

$1 COMERCIALE CONTACTAT!:

IMPORT# șl DISTRIBUIE
EN-GROS

SEGMENT! A
- cele mai mici preturi
■ toate dimensiunile
- toate tipurile de mașini
- 0 SINGURĂ CALITATE: GERMANĂ^ES

ORADEA
str. Decebal nr.33 
tel.: 059-136.712 

059-479.529
fax: 059-479.528

| parat" acoperișul grădinii. Și la | 
I restaurantul cu pricina, la toa-. 
I leta grădinii de vară curgea apa I 
| în veselie: la chiuvetă, din rezer-1
■ voarele vaselor de WC, la pi- ■
I I. soarul comun, cu mult mai mult. 
I decât impun normele sanitare la I 
| acest gen de folosință. j
■ Prietenul meu s-a privatizat ■ 
! și a deschis cu mijloace proprii !- 
I modeste o cârciumioară sim-1
| patică. Doar nu era să deschidă |
■ o policlinică, nu? (
■ Zilele trecute a intrat pentru 1 I control în veceul bijuteriei lui de I 
| unitate. "De ce curge apa atât de |
■ tare la WC?" și prietenul a început ■
» să meșterească la robinet ca să ■ 
| elimine orice fel de risipă. i
I Ce-i al nostru e al nostru. I

AVON este o lume a stilului, o lume dedicată de peste
1 10 ani frumuseții și fericirii dumneavoastră, pentru că

AVON vă respecta.

Alăturați-vă echipei noastre! 
Satisfacția și reușita sunt garantate!

*
Sunt interesat(â) sâ devin: >

i
Client AVON □ Reprezentant AVON □ 1

i
i
i
i
i

i
i
i
i
i

'i Numele ...

Prenumele

i Adresa ....
i,........................

'Telefon ....
i----------------------

Vă rugăm să completați cuponul alăturat și să-l 
trimiteți pe adresa noastră: 

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL, 
Piața Lahovari 36-40, sector 1, București. 

In atenția Departamentului de Vânzări.

SUCCESUL DUMNEAVOASTRĂ 

ESTE Șl 
SUCCESUL NOSTRU!

! Ce-i al meu e numai al meu! .
1 (/-c.) I
L _ — — — — J

IZVORUL 
R—- MINUNILOR

Băuturi răcoritoare carbogazoase in butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1,5 și 2 litri

SC EUROPEAN DRINKS SA
Oradea, str. Teatrului, nr. T-2, ANGAJEAZĂ

la Platformele Industriale Rieni și Scandic Distilleries Drăgănești (Sudrigiu) - Bihor
INGINERI SI SUBINGINERI

• Electroniști
• Electromecanici, electroenergeticieni
• Mecanici: TCM, sudură, material rulant,

mașini hidraulice, mașini termice, 
mecanică fină etc.

• Chimiști
• Constructori

ECONOMIȘTI
BIOLOGI 

REVIZORI 
REVIZORI DE GESTIUNE 

REVIZORI CONTABILI

MAIȘTRI SI TEHNICIENI 
specializați în domeniile: mecanic, electric, 

electromecanic, automatizări sau alte specialități 
tehnice și chimice.

LĂCĂTUȘI MECANICI, HIDRAULICI 
MECANICI MAȘINI ȘI UTILATE 

ELECTRONIȘTI 
TIPOGRAFI 
LABORANTI 

CONDUCĂTORI AUTO cat. B, C, D si E 
OPERATORI pt. liniile de producție 

Condiții pentru operatori:
- absolvenți de liceu
- stagiul militar satisfăcut
- cunoașterea limbii engleze 

constituie un avantaj
Se asigură transport gratuit la standarde europene pentru naveta pe ruta 

Brad - Vârfuri - Vașcău - Rieni - Sudrigiu.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită curriculum vitae pe adresa firmei din 

Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, Serviciul Personal.
Informații suplimentare la telefoanele (059)130508, (059)130528, 

(059)479441, (059)479442, int. 4356 sau 4357.
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BIJCUREȘTEN1I VOR MERGE 
SI A TREIA OARĂ LA URNE 
a

Cel de-al doilea tur de 
scrutin ai alegerilor pentru 
Primăria Capitalei s-a încheiat, 
la fel ca și săptămîna trecută, 
fără ca unui din cei 22 de 
candidați să poată fi declarat 
câștigător. Și, tot ia fel cum s-a 
întâmplat săptămâna trecută, 
bucureștenii au fost la fel de 
dezinteresați de acest exercițiu 
al democrației. Singura 
diferență între cete două tururi 
de scrutin este aceea că eie au 
fost validate, fără a se mai ține 
cont de numărul votanților. 
Varietatea ofertei politice a 
fragmentat serios opțiunile 
alegătorilor, fapt care a condus 
la imposibilitatea vreunuia 
dintre candidați de a strânge 
cete 50+1 procente necesare 
alegerii ca primar. Conform legii 
este nevoie de un ai treilea tur 
de scrutin în care primii doi 
clasați în turui doi, respectiv 
domnii Vi orei Lis din partea 
CDR (44,6%) și Sorin Oprescu 
(27%) din partea PDSR, să își 
măsoare din nou forțele. 
Absenteismul bucureșteni/or a 
scos în evidență lehamitea 
oamenilor față de tot ceea ce 
înseamnă politică și politicieni. 
Neprezentarea ia vot a ridi
culizat întreaga clasă politică 
din România dovedind, dacă 
mai era nevoie, că cei care 
decid sunt totuși alegătorii. 
Politicienii trebuie să înțeleagă 
că nu pot exista fără cei care îi t

votează.
Probabil că alegerile pen

tru Primăria Capitalei sunt 
doar un prim pas, un 
absenteism generalizat fiind 
previzibil șl pentru alegerile 
generale din anui 2000. Un 
lucru este sigur, nu era nevoie 
de alegeri în București, Lis 
putând foarte bine să-și 
continue provizoratul până în 
2000. A fost doar o imensă 
risipă de bani, răsfățănd 
ambițiile prostești aie unora 
dintre liderii politici actuali. 
Politicienii de pe malul 
Dămboviței nu s-au dezmințit, 
pentru ei fiind mult mai 
important să cheltuiască 
miliarde de iei fără nici un rost, 
decât să încerce să facă lucruri 
cu adevărat utile. Iar rezultatul 
este foarte dar: alegătorii s-au 
convins că nici unii, nici alții 
nu sunt mai buni.

Dincolo de sancționarea 
oamenilor politici din Ro
mânia, absenteismul bucureș- 
tenilor denotă, insă, șl un fapt 
mult mai grav și anume că 
românii și-au pierdut speranța, 
unicul ajutor pentru cei afiați 
în mizerie. Din păcate, 
spectacolul politic este atât de 
tragic încât cu greu mai poți 
spera că cineva mai poate 
îndrepta în vreun fei situația 
actuală.

Andrei NISTOR

De ziua ceferiștilor

Ministrul Băsescu s-a 
aflat la Simeria

Contactat telefonic, dl 
Voicu Sala, secretarul gene
ral al Federației Mecanicilor 
de Locomotivă, ne-a declarat 
că vizita ministrului 
Transportului, dl Traian 
Băsescu, la Depoul CFR 
Simeria, a prilejuit abordarea 
unor teme de discuții de larg 
interes pentru perspectiva 
căilor ferate hunedorene și 
naționale. Prezent la Simeria 
cu ocazia inaugurării noii 
cantine de la Depoul C.F.R. din 
localitate, dl ministru a 
prezentat o serie de priorități 
pe care ministerul ce îl con
duce le are în domeniul 
transportului feroviar, 
împreună cu administrația și 
sindicatele de la nivel local al 
C.F.R., s-au analizat pro
blemele pe care le ridică 
finalizarea noii structuri 
organizatorice a fostei 
SNCFR, rolul transportului pe 
calea ferată în economia 
hunedoreană, precum și 
posibilitatea absorbirii forței 
de muncă disponibilizate de 
la căile ferate - 22.000 de 
persoane - prin demararea

unor lucrări de anvergură 
pentru reabilitarea
“Coridorului 4” al liniei 
ferate ce leagă Curticiul de 
Constanța, prin Simeria, 
Sighișoara, Brașov și 
București. S-a mai afirmat 
că în condițiile în care 
subvenția de 300 de 
miliarde de lei lunar pentru 
transportul de călători pe 
CFR va fi eliminată, vom 
asista la reduceri drastice 
ale traseelor deservite pe 
calea ferată, cu impact 
negativ asupra bunului 
mers al societății. Liderul 
de sindicat a mai precizat, 
printre altele, că ziua de 31 
octombrie, când a fost 
inaugurată prima linie 
românească de cale ferată 
între București și Giurgiu, 
nu este cea mai 
reprezentativă pentru a fi 
desemnată Ziua ceferis
tului. Din aceste consi
derente sindicaliștii din CFR 
fac demersuri pentru 
revenirea la vechea dată a 
sărbătoririi ceferiștilor din 
16 februarie. (A.S.)

!SC Atelierele Centrale SA;
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Crișcior
Str. Uzinei, nr.l, Crișcior, Județul Hunedoara 

Anunță organizarea licitației pentru 
vânzarea următoarelor utilaje:
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„ ____ __  ... ____ de^
20.11.1998, la sediul societății, ora 10,30.' 

Informații la telefoanele: 054/651407, | 

054/651408, 054/650760 - Serviciul Mar
keting.

Licitația se va repeta săptămânal tn\ 
fiecare zi de marți până la epuizarea1 
stocului. |

__________________________________________________________________j

strunguri 
freză universală

%> grup convertizor Inducție 
v poduri rulante

utilaje pentru turnătorie 
v transformatoare sudură 

ferăstrău alternativ 
electrocompresor 2ECJO 
locomotivă CHJ, ec. 760 
vagoane CHJ, ec. 760 
mțjloace transport auto 

$ basculă română 
v polizor dublu 
Licitația va avea loc fn
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„Ca să mulțumim pe toată lumea
Rostul bibliotecii publice acum, în 

tranziție, este înțeles și apreciat de 
tot mai multă lume, pe măsură ce 
puterea de cumpărare scade iar 
prețul cărților crește. Necazul e că 
bugetele locale fiind sărace nu se 
prea poate achiziționa carte nouă. Și 
totuși acest lucru se mai întâmplă, 
chiar și la unele biblioteci comunale.

Un asemenea caz fericit am 
întâlnit la Sarmizegetusa Dna Neluța 
Corui, bibliotecară, preciza că în 
acest an valoarea cărților cumpărate 
se ridică la 1.700.000 de lei. în 
trimestrul trei al anului s-au cumpărat 
cărți de 1 milion, între acestea 
numărându-se câteva dicționare 
(inclusiv un DEX). în acest trimestru 
se vor mai cumpăra volume de alte 
700 de mii de lei. Procurarea 
acestora a rămas pentru a doua 
jumătate a anului pentru că bugetul a 
apărut foarte târziu. Interlocutoarea 
noastră a mai precizat că suma este 
cea menționată pentru că a renunțat 
la materiale de curățenie (mai avea 
ceva din economii) și chiar la lemne, 
focul făcându-se doar în sala de 
club, care e anticamera bibliotecii. A 
făcut acest lucru pentru ca să poată 
aduce cât mai multe volume în 
fondul de carte al bibliotecii ,,ca să 
mulțumim pe toată lumea”. Și, spre 
propria-i satisfacție, mulți dintre cititorii 
bibliotecii sunt liceeni care nu găsesc 
bibliografia indicată la oraș dar există 
aici și pentru care uneori apelează 
chiar la biblioteca județeană (mai 
ales pentru critică literară). Din 
aceeași dorință, ca cei ce apelează- — -----
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la serviciile bibliotecii pe care o 
deservește să fie mulțumiți, dna 
Neluța Corui în fiecare joi trece pe la 
școlile de pe sate, cu ai căror 
învățători are o convenție în acest 
sens. Le duce elevilor cărțile solicitate 
și le recuperează de la ei și de la alți 
cititori din sate pe cele care au fost 
împrumutate.

Chiar dacă dna Corui consideră 
că ,,nu-s prea mulți cititori", numărul 
de 350 de persoane înscrise la 
bibliotecă în acest an nu e deloc mic 
pentru o comună. Cititorii, între care 
un loc aparte îl ocupă cei 80 de elevi 
cărora le sunt rezervate și majoritatea 
acțiunilor cu cartea, au la dispoziție 
aproape 10 mii de volume. 
Majoritatea acestora (vreo 6900) 
sunt cărți de beletristică, dar există și 
altele din domeniul filosofiei, științelor 
social-politice, exacte, de tehnică, de 
artă, de sport sau bibliografii.

La data documentării se pregătea 
un concurs pentru elevii claselor V-VIII 
dedicat împlinirii a 130 de ani de la 
nașterea lui Emil Racoviță, 
întemeietorul biospeologiei românești. 
Există un colț pentru miniexpoziții de 
carte legate de evenimente din viața 
unor autori, comemorări ș.a. și un altul

pentru prezentarea noutăților 
editoriale. în acest trimestru al 
anului mai figurau în programul 
bibliotecii o dimineață de basm 
pentru cei mai mici, un simpozion 
pentru 1 Decembrie, o manifestare 
legată de obiceiurile de iarnă. De 
altfel, cu excepția verii, când e 
vacanță și sunt multe concedii, deci 
numărul celor care trec pragul 
bibliotecii scade, în restul anului se 
organizează mereu acțiuni. Unele, 
cum au fost prezentările de carte 
ale unor scriitori hunedoreni, 
medalioane sau concursurile 
organizate de 1 Iunie, mai dăinuie 
și acum în memoria participanților. 
Acest lucru este motivat și de faptul 
că micii participant!, în special 
câștigătorii concursurilor sunt 
răsplătiți grație bunăvoinței unor 
sponsori locali: Adam Cristian, 
Păun Moisoni, Cornel Oproni și 
Valerica Stănescu.

Rafturile frumos aranjate și 
accesibile celor ce vor să-și 
aleagă o carte, suma alocată 
pentru cumpărarea noutăților 
editoriale, deplasările în satele 
aparținătoare și acțiunile 
organizate vorbesc elocvent 
despre eforturile dnei biblio
tecare Neluța Corui, despre 
eficiența Bibliotecii din Sarmi- 
zegetusa și nu în ultimul rând 
despre buna colaborare cu 
primăria și consiliul local.

Viorica ROMAN

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

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

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 24.560 DM

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

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 lancu Bl. HI, 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 lancu 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
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