
Se scumpesc și biletele 
pe calea ferata

Directorul Sucursalei de Distribuție I 
Deva a fost demis... prin telefon

Biletele la transportul intern de călători pe calea 
ferată s-au scumpit cu 5,6% începând cu data de 9 
noiembrie, ora 00.00, informează un comunicat al 
Societăți Naționale de Transport Feroviar "CFR 
Călători" SA.Tot cu 5,6% s-au majorat tarifele pentru 
bagaje și mesagerie. Măsura are la bază aprobarea 
Oficiului Concurenței și vizează corelarea tarifelor 
practicate de societate cu indicele de inflație 
înregistrat în ultima perioadă, precizează comunicatul.

Noile tarife pe ruta București-Ploiești sunt 
următoarele: pentru tren personal - 7.400 lei (7.000 
lei în prezent), tren accelerat -11.100 lei (10.500 lei), 
tren rapid -19.700 lei (18.600 lei), inter city - 28.900 
lei (27.400 lei), inter city expres - 64.500 lei (40.700 
lei).

Pe ruta Bucureștl-Brașov tarifele sunt: tren per

sonal - 22.800 lei (21.600 lei), tfen accelerat - 26.500 
lei (25.100 lei), tren rapid -43.000 lei (40.700 lei).

Pe relația Bucureștl-Constanța sau Bucureștl- 
Cralova: tren personal - 28.900 lei (27.400 lei), tren 
accelerat - 32.600 lei (30.900 lei), tren rapid - 52.600 
lei (49.800 lei).

Pe ruta București-Cluj sau București-lașl: tren 
accelerat - 51.300 lei (48.600 lei), tren rapid - 85.000 
lei (80.500 lei), intercity -130.300 lei (123.400 lei).

Pentru relația Bucureștl-Timișoara sau 
București Arad: tren accelerat - 59.000 lei (55.900 
lei), tren rapid - 95.600 lei (90.500 lei), inter city - 
138.000 lei (130.700 lei).

Pe relația București-Oradea sau București- 
Baia Mare: tren accelerat - 66.400 lei (62.900 lei), 
tren rapid - 107.000 lei (101.300 lei).

Vineri, 6 octombrie a.c., la sediul 
Sucursalei de Distribuție Deva(fost 
F.T.D.E.E.) s-a primit un fax prin care 
directorul instituției, dl ing. Cornel Cazan, 
era înștiințat că împotriva domniei sale “au 
fost dispuse măsuri pentru nerealizări 
majore privind încasările la energia 
electrică furnizată în luna octombrie 1998 
și efectuarea de cheltuieli neprioritare la 
nivelul sucursalei, altele decât salarii...”. în 
cursul aceleiași zile, dlui director ing. 
Cornel Cazan i s-a comunicat telefonic, din 
partea conducerii S.C. “Electrica” S.A., că 
din motivele expuse mai sus, AGA 
“CONEL” a hotărât destituirea sa.

“Funcționează o lege a 
arbltrarlulul! Poți fl destituit șl 
dacă nu intrerupi furnizarea 
energiei la rău-platnlci șl dacă o 
faci. “

REP.: D-le director, care este poziția d- 
voastră față de inițiativa eșaloanelor superioare 
din CONEL de a vă demite din funcție?

C.C.: Eu nu am primit nimic scris în acest sens. 
Dar dacă pot fi făcut răspunzător de ceva, 
acesta este faptul că sunt directorul acestei 
sucursale într-un județ cu cele mai mari probleme

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

în această săptămână, în municipiul Deva

Operațiune de prindere 
a câinilor străzii

începând din această 
săptămână, Primăria munici
piului Deva demarează acțiu
nea de prindere a câinilor 
străzii. Această operațiune se 
va efectua cu respectarea 
normelor de protecție a 
animalelor, câinii prinși fiind 
introduși în refugiul Primăriei: 
cei cu boli incurabile, tarați 
fizic și psihic, vor fi euta- 
nasiați, iar ce! sănătoși, steri
lizați și oferiți spre adopție.

In privința câinilor 
comunitari (câinii care se află 
în îngrijirea comună a 
locatarilor unor imobile sau 
angajațiior unor întreprinderi 

din municipiul Deva), 
locatarii sau angajații 
întreprinderilor sunt rugați să 
dea tot sprijinul Primăriei 
municipiului Deva pentru 
sterilizarea exemplarelor 
aflate în îngrijire.

Toți cei care doresc să 
adopte un câine se pot 
adresa ia Serviciul Salu
britate, Zone Verzi, din cadrul 
Primăriei municipiului Deva, 
aflat lângă stadionul munici
pal. informați suplimentare ia 
telefon 218665.
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Simpozion internațional 

“Formarea 
institutorilor din 

perspectiva 
reformei 

învățământului 
românesc”

Vineri și sâmbătă, în sala festivă a Liceului 
Pedagogic “Sabin Drăgoi” Deva s-a desfășurat, 
în premieră națională, un simpozion internațional 
cu tema "Formarea institutorilor din perspectiva 
învățământului românesc”. Manifestarea a fost 
organizată de Universitatea de Vest Timișoara - 
Facultatea de sociologie-psihologie, Colegiul 
Universitar de Institutori - Liceul Pedagogic “Sabin 
Drăgoi” Deva și Inspectoratul Școlar Județean 
Hunedoara-Deva. La acțiunea sponsorizată din 
programele internaționale ale Universității de Vest 
Timișoara au fost prezenți alături de 
reprezentanții organizatorilor și cei ai MEN și 
Prefecturii, oaspeți de la colegiile din Lugoj, 
Caransebeș, Timișoara și Arad, cadre didactice 
și studenți.

în cuvintele de salut adresate pârtieipanților 
s-au apreciat calitatea actului educațional 1 
realizat de această instituție, inspirația organizării 
unui asemenea simpozion în contextul în care 
învățământul este singurul domeniu în care se 
face reformă în țară și în curând va fi definit rolul 
școlilor normale. întrucât invitații străini - de la 
IUFM Arras (Franța) și Colegiul Pedagogic Virton 
Belgia - n-au putut veni la simpozion și-au trimis 
comunicările (“Formarea formatorilor în structura

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)
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Președintele Constantinescu recunoaște că: 
"România se afla într-o
criză economică gravă"

In virtutea dreptului său constituțional dl 
președinte Constantinescu a participat la 
ședința Guvernului care a avut loc săptămâna 

trecută. Prima sa participare la o asemenea 
ședință n-a fost una de plăcere, ci mai degrabă 
un caz de forță majoră, el simțindu-se obligat 
să dea o “replică” poziției mereu în cădere și 
imaginii tot mai șterse a țării noastre, mai ales 
în conjunctura actuală când aderarea României 
la structurile euroatlantice devine un fel de fata 
morgana. Simțind nevoia, probabil, să facă un 
fel de bilanț la doi ani de guvernare a coaliției, 
președintele, după ce cu mai multă vreme în 
urmă spunea că ne găsim deja în perioada de 
posttranziție, a fost obligat să recunoască 
faptul că “România se află într-o criză 
economică gravă”. N-a intrat în prea multe 
detalii cu considerațiile pe această temă și nici 
n-a mai căutat să dea vina, neapărat, pe opoziție 
pentru insuccesele guvernărilor Ciorbea și 
Radu Vasile, care au promis prea multe și au 
făcut prea puține. Pe fondul căderii drastice a 
economiei naționale și a ratingului de țară, ceea 
ce face foarte anevoios accesul la 
împrumuturile externe, care devin tot mai 
scumpe în condițiile unui rating scăzut, 
președintele nu mai poate ocoli adevărul că 
ne găsim într-o criză gravă, această stare 
având oarecare legătură și cu recesiunea din 
alte țări.

Văzând că nimic în țară nu mai merge ca să 
avem credibilitate în exterior, în afară de 
corupție și de economia subterană, 
președintele s-a unit în cuget și simțire cu 
premierul pentru a lua taurul de coarne și a 
face ceva mai de substanță pentru ca lucrurile 
să fie urnite din loc, mai ales în privința 
privatizării și reformei. Uitându-se la ceilalți 
candidați pentru aderarea la Uniunea

Europeană, ai noștri politicieni sunt obligați 
acum să constate cu tristețe că și-au măcinat 
zadarnic forțele și timpul cu luptele intestine, 
cu algoritmurile, cu ajustarea propriilor 
câștiguri, abandonând susținerea interesului 
electoratului.

Observând mai bine lucrurile de pe tușă, 
președintele vrea o schimbare de macaz în 
privința privatizării și reformei, în sensul că 
el dorește ca Ministerul Finanțelor să devină 
coordonatorul principal al reformei 
economice, în același timp tot aparatul său 
concentrându-și preocupările pentru 
strângerea dărilor la buget. în Viziunea sa FPS 
trebuie să învingă odată și definitiv birocrația 
și să reformeze aparatul propriu, fără să 
neglijeze însă vinderea în timpul cel mai scurt 
a firmelor. Accentul pste pus, totodată, pe 
închiderea găurilor negre din economie, adică 
pe tăierea sau reducerea subvențiilor de la 
unitățile cu pierderi. Poate că de această dată 
se va trece și la fapte, gândurile respective 
nerămânând doar intenții de conjunctură, cum 
s-â întâmplat de fiecare dată când au venit 
reprezentanții organismelor financiare 
internaționale pentru a prelungi acordurile de 
împrumut, dar au plecat, ca șl de curând, 
dezamăgiți de involuția noastră economică.

Dacă președintele a avut puterea să 
recunoască faptul că suntem stăpâniți de o 
criză gravă, sperăm să aibă și înțelepciunea 
să fie călăuzit de gândul bun să acorde atenția 
cuvenită, nu atât întăririi poziției sale pentru 
candidatura la președinția viitoare, cât 
reformei și ieșirii țării din acest con de umbră, 
chiar dacă se apropie cu pași repezi eclipsa 
totală.

Nicoiae TÎRCOB

Filiera a căzut

610.000.000 de 
lei prejudiciu
Cu ocazia unei acțiuni efectuate de către 

ofițerii Serviciului de Combatere a Criminalității 
Economico-Financiare din cadrul I.P.J. Hunedoara 
pe linia traficului ilegal cu autoturisme aduse din 
străinătate s-a stabilit că un grup de 4 infractori: 
Tudor Ștefan Olteanu, de 24 de ani, din Deva, 
președinte al Asociației non-profit “Primavera" 
din Deva, loan Mihai Ștefăniță, 26 ani, tot din Deva, 
fără ocupație, Ciprian Alin Nuș, 19 ani, 
președintele Asociației non-profit “Amigos," și 
Daniel Ghiță, de 27 de ani, din Deva, fără ocupație, 
au prezentat la Vama Deva documente de 
proveniență, respectiv acte de donație pentru 
un număr de 32 autoturisme. Prin acestea s-a 
atestat că autoturismele au fost donate asociațiilor 
non-profit “Primavera" și “Amigos" din Deva de 
diferite persoane din străinătate. De fapt,

Lt. coi. Mircea NEGRU
(Continuare în pag. 8)

De ia Primăria Municipiului Deva

COMUNICAT DE PRESĂ
Considerăm că a venit momentul când este 

necesară diferențierea ONG-urilor create 
pentru a lucra în sprijinul comunității și cele care 
sunt create în cu totul alte scopuri.

în acest sens, Primăria Municipiului Deva va 
întocmi și publica un catalog pentru îmbu
nătățirea imaginii sectorului neguvernamental, 
urmând ca instituțiile răspunzătoare de 
respectarea legilor românești pe baza cărora 
funcționează ONG-urile să facă demersurile 
necesare pentru a se alătura acestei intenții.

Reprezentanții ONG-urilor din Deva sunt 
rugați ca până la data de 30 noiembrie a.c. să 
se prezinte la Primăria Municipiului Deva în 
vederea completării catalogului. Cei interesați 
vor aduce documentele de înregistrare și 
funcționare.

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Sport • Satul azi
• Programe TV • Mică

ji mare publicitate_______

Sg WEST BANK
DEV4, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
"Telefon 234480 

Tax 234483 
Acordă dobânzi atractiv.! 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X 1; 30 de zile - 51% 
X la 90 de zile - 53%

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR SA 
SUCURSALA DEVA

i Pune la dispoziția persoanelor fizice, în zilele de 10 si 11 noiembrie 1998,
CERTIFICATE PENTRU CONTUL DE DEPOZIT

Cu o dobânda fixa de 
62% pe an, 

pe termen de 91 de zile.
Conturile de depozit vor avea scadența în zilele de 9, respectiv 10 februarie 1999. 
Certificatele pentru contul de depozit se vor emite pe baza de vârsâminte efective, 
valoarea minima fiind de 1.000.000 lei, iar depunerile, multipli de 1.000.000 lei.

in ziarul nostru 
de mâine:

Ministrul 
Alexandru 
Athanasiu•

explică 
mecanismul 
de recorelare 
a pensiilor 
\;______/
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DIVIZIA A
<erby onorat de 
tubele formații >

întâlnirea dintre marile rivale Steaua și Dinamo
■ fost în bună măsură onorată de cele două 
inoscute formații. Militarii, în ciuda situației mai 
ificile în care se află în ultima vreme, au reușit să-
revină în bună măsură, dovedind îndeosebi în 
ima repriză că au resurse să redevină ceea ce 
econizează noul director tehnic, Emeric lenei, și 

ntrenorul principal M. Stoichiță: o echipă care să 
■te în retur pentru un loc pe podium, chiar pentru 
:i de lidera! clasamentului.

Derby-ui etapei, cum pe drept a fost numit 
est meci, a umplut până la refuz stadionul din 
encea. în prima repriză, militarii au dat o ripostă 
nă celei mai în formă echipe a Diviziei A, Dinamo.
fapt, în minutul 24, la o centrare a noului venit în 
encea, craioveanul Trică, Dărtciulescu deschide 
irul 1-0 pentru Steaua. în repriza a doua, Dinamo 
a făcut jocul său legat, cu acțiuni rapide spre 
arta lui Ritli și a reușit egalarea în minutul 66 

md, după o lovitură de la 11 metri, executată de 
trânu, Ritli respinge în față șl Contra pe fază 
i in plasă 1-1. Dinamoviștii doftiină în continuare, 
scorul rămâne neschimbat. Dacă pe teren 

ciul s-a desfășurat în bune condiții - în ciuda
■ izderiei de cartonașe galbene -, în schimb în tri

ne, în timpul partidei și mai ales după încheierea 
meiului, cele două galerii și-au dat în petic, dând 
utos de lucru poliției. Adrian lonescu, ofițerul de

să al Ligii Profesioniste, a declarat: "E foarte 
obabil ca atât Steaua cât și Dlnamo să dispute 
eciul următor cu porțile închise. Comisia de 
sciplină a ligii a epuizat deja toate măsurile mai 
inde, dându-li-se inclusiv și ultimul avertisment”.

De subliniat victoria la scor a Rapidului în fața 
i FC Național, a celei înregistrate de FCM Bacău 

launa Gloriei Bistrița, dar și surpriza provocată 
Astra învingătoare cu 2 1.1a FC Argeș și 

misurpriza de la Cluj, de unde Universitatea 
raiova a plecat cu 3 puncte prețioase. Nici de 
ceastă dată, CSM Reșița nu a cucerit victoria în 
eciul său cu Foresta Fălticeni, înregistrând al 5- 

■a egal. Drept urmare, Zdrobiș a fost copios huiduit 
incriminat că nu scoate echipa la liman.

C. SANDU

DIVIZIA 82
VEGA DEVA - MINERUL MOTRU 2-1

Și la acest meci, suporterii deveni au umplut tribuna stadionului 
“Cetate” să-și vadă la lucru favoriții care, în ciuda înfrângerii suferite în 
etapa trecută la Chimica Tărnăveni, au făcut un joc bun, ratând nu mai 
puțin de 6 ocazii de gol. Și devenii au confirmat și sâmbătă cu dificila 
echipă Minerul Motru că se află pe un drum bun, dovadă că au șl părăsit 
subsolul clasamentului dând o mare satisfacție tuturor celor care se află 
lângă elevii antrenorului principal Romică Gabor șl ai secundului său, Nicu 
Alexiuc.

Deși aflați în jumătâtea a doua a clasamentului (înaintea întâlnirii cu 
Vega oaspeții se aflau pe locul 11), “minerii” au în componența formației 
câțiva jucători experimentați, binecunoscuți în eșalonul al doilea, care au 
pus serioase probleme gazdelor, acestea fiind nevoite să se întrebuințeze 
serios pentru a ieși victorioase. Oaspeții, având și știința jocului 
combinativ, cu pase precise, în continuă mișcare (se vede și "mâna” 
antrenorului Gh. Burugă), nu se jenează deloc să pună tălpi, să 
obstrucționeze și să vocifereze mereu la arbitru (în special., Gh. Petre - 
cpt. echipei -, Mitu). Oare cum se manifestă pe propriul teren?

Ambele formații au început jocul prudent. Așa se face că abia în min. 11 
să înregistrăm prima acțiune mai periculoasă în preajma careului advers 
când gazdele beneficiază de o lovitură liberă de la 18 metri, puțin lateral 
dreapta, însă Chira nu izbutește să transforme din locul său preferat cu 
stângul. Devenii insistă totuși în atac, în minutele 13,15 și 16 Luca, Popa și 
Bordean aflându-se la originea unor faze bune de a înscrie la poarta Iul 
Vlădoi. Două minute mai târziu am notat două incursiuni ale oaspeților 
create de Mitu și Zâmpța. Primul gol îl înscriu devenii în min. 24: Preda 
centrează de pe stânga în mijlocul careului de 16 m și Gigi Ștefan cu toată 
duritatea unui apărător reia în plasă. 1-0. Accidentat destul de grav la picior, 
el a părăsit terenul de joc. Spre finalul primei reprize, când toți așteptau 
pauzâ • în min. 43 - oaspeții, pe un contraatac, mai precis Nedelea scăpat 
de sub supraveghere, preia balonul în marginea careului mare, mai face 
câțiva pași și șutează în poartă: 1-1.

Gazdele încep puternic repriza a ll-a, și după o mare ratare în min. 47, 
în min. 57, reușesc desprinderea: Chira îl deschide excelent pe Bordean 
aflat în fața careului advers, preia mingea pe piept și apoi șutează nelăsând 
nici o speranță portarului Vlădoi: 2-1 care a fost șl scorul final. După acest 
gol devenii și-au mai creat 3 mari ocazii de a mai marca, dar n-a fost să fie, 
îndeosebi ghinioniștii Naniu și Popa au ratat majorarea scorului, echipa 
fiind obligată în final să-i facă pe suporteri să tremure de frica egalării. 
Oricum, echipa, antrenorii, conducătorii trebuie să fie felicitați pentru 
modul în Care se prezintă Vega Deva ce a reușit să redea încrederea 
publicului .spectator în posibilitățile formației de a rămâne îh continuare 
divizionară B.

VEGA: Ciubotariu, Bordean, Tănasă, Dobrescu, Chira (85Danciu), Popa, 
Luca, Berindei, Gigi Ștefan (27 Răican), Preda (88 Vuia), Nam'u.

A arbitrat C-tin Vădana (P. Neamț).
Sabin CERBU

t> DIVIZIA C3
AURUL RAD-PANDURII TG. JIU 3-0 [2-0] 

Cea mai categorica 
victorie de până acum

Timorați de situația grea din 
clasamentul adevărului, care nu le 
mai permite nici un pas greșit pe 
teren propriu, și de ‘‘firma” 
adversarilor, brădenil au avut un 
început de partidă destul de ezitant. 
Deși au avut inițiativa elevii 
antrenorului Virgil Stoica n-au 
reușit să se apropie periculos de 
poarta pandurilor. Astfel că singura 
ocazie a primelor 15 minute a 
aparținut oaspeților, Nicolaescu 
(min. 13) reluând slab o centrare a 
lui Bălăci. Odată însă cu intrarea 
lui Achim jocul gazdelor s-a limpezit 
devenind mai perpendicular pe 
poartă. Și după două bune ocazii 
ale lui Aslău (min. 16) și Achim (min. 
22) brădenii au reușit deschiderea 
scorului. în minutul 27 Aslău a 
recuperat un balon degajat prea 
slab, a centrat în careu iar Mihăilă, 
venit la întâlnire, a reluat cu capul 
la colțul scurt și 1-0. Nici nu s-a 
reluat bine jocul de la centrul 
terenului și gazdele au reușit 
majorarea diferenței. în minutul 29 
în urma unei faze superbe de 
contraatac derulată pe traseul 
Mihăilă - Toderiță - Achim ultimul a 
reluat imparabil din voie din 
interiorul careului mare și 2-0. 
Golurile căzute la un interval atât 
de scurt au turnat plumb în ghetele 
pandurilor astfel că ei și-au revenit 

•foarte greu din corzi. Replica lor a 
venit abia spre finalul reprizei când 
Cioară (min. 42) și Trofin (min. 43) 
au încercat vigilența lui Sandu cu 
șuturi din afara careului.

Dacă în prima repriză brădenii 
au dominat teritorial în partea a doua 
meciul a fost ceva mai echilibrat. 
S-a jucat alert, pe contre; ambele 
echipe mizând mai mult pe cartea 
atacului. Dar deși ocazii au fost și

de o parte și de alta doar brădenii 
au reușit că concretizeze. în 
minutul 64 Achim l-a lansat pe 
Vereș, acesta a centrat precis 
iar Văcaru a reluat cu capul din 
colțul careului mic stabilind 
scorul final la 3-0.

Având în față una dintre cele 
mai bine cotate echipe ale seriei 
brădenii au realizat cea mai bună 
evoluție din acest tur de 
campionat, obținând și cea mai 
categorică victorie de până 
acum. Pregătirea fizică foarte 
atentă și schemele tactice 
exersate la nesfârșit sub 
conducerea antrenorului Vlrgil 
Stoica au început să dea roade. 
Jocul echipei e mal organizat, mai 
tacticizat, compartimentele 
suplinindu-se reciproc atât în 
faza de apărare cât și la 
finalizare. Apărarea a devenit mai 
sigură și mai elastică, iar 
mijlocașii și atacanții au fost, cel 
puțin în acest meci, destul de 
inventivi și eficienți. Dacă 
evoluția echipei va continua pe 
aceeași linie ascendentă, 
brădenii se vor îndepărta în cel 
mai scurt timp de zona 
‘‘nisipurilor mișcătoare".

Bun arbitrajul brigăzii 
brașovene tomate din Adrian 
Furnica la centru și Octavian 
Goga și loan Pitiș asistenți.

Aurul: Sandu - Gomoi, 
Filipaș, Toderiță, Stoica, Șimon - 
Văcaru, Aslău, Vereș (78 Lupea 
C.), Mihăilă - Lupea M. (14 Achim).

Pandurii: Hîrșu (38 Voinea)
- Popete, Cioară, Trofin, Bejinaru
- Dodoi, Nanu, Izdruga (3 
Popescu), Tihoc - Bălăci, 
Nicolaescu.

Ciprian MAR/NUȚ

MARȚI 
j IO noiembrie 

,'Q TVR1
V00 TVR Cluj-Napoca 
05 TVR lași 11.00 TVR 

mișoara 13.00 Natacha 
T) 14.10 Santa Barbara 
/r) 15.00 Em. pt.
rsoanele cu handicap 
30 Arhive românești (r) 
10 Emisiune în limba 

âghiară 17.00 Simba, 
gele Leu (d.a) 17.30 în 
tgrant (anchetă) 18.10 
ollyoaks (s, ep. 147) 
3.35 Stăpânul lumii 
da) 19.00 Sunset Beach 
ep. 339) 19.55 Doar o 
rbă săț-i mai spunl 
00 Jurnal, meteo, 
ort, ediție specială 
.00 Coasta lui Adam 
ramă URSS 1990) 22.15 
.idioul șlagărelor 22.45 
malul de noapte

TVR 2
i.OO Documente
Iturale (r) 10.00 în fața

(r) 11.00 S.O.S. 
atrimoniul (r) 11.30 
jena politică (r) 12.00 

«unset Beach (s/r) 12.45 
oar o vorbă săț-i mal 
pun! (r) 13.00 Infidelități 
./r) 14.00 Conviețuiri 
nag.) 15.10 Limbi 
trăine. Franceză 15.35 
ață de câine (d.a) 16.00 
qanca (s, ep. 36) 16.45 
nta Barbara (s, ep. 690) 
.30 Pe plaiuri buzoiene 
.40 Tribuna partidelor 

parlamentare 18.00 Hei- 
rup, Hei rap! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei (do) 
20.10 Natacha (s, ep. 74) 
21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatru TV: „De 
Pretore Vincenzo” 23.10 
Pelerinaje

ANTENA1
6.45 Dimineața de

vreme (mag.) 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s, ep. 82) 11.20 
Pericol iminent (s/r) 12.20 
Viitorul începe azi (s/r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 
109) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 118) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s,e p. 35) 
18.00 Decepții (s, ep. 84)
19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Bancnota de un 
milion de lire sterline (co. 
Anglia 1945) 23.30 Agenția 
de presă 23.35 Schimbul 
de noapte (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 9.00 
Profit 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 La 
Cage aux Folles III (f/r)
12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 
Știrile PROTV 13.00 
Audiența națională (r) 
14.00 Profeții despre 
trecut (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s,e p. 159) 17.00 Știrile 

PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s, ep. 57) 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 
Spitalul de urgență (s, ep. 
10) 21.30 Pensacola - 
Forța de elită (s, ep. 20)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 10) 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 mama 
Acasă (r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15
Misterioasa doamnă (s/r) 
13.00 Roșcovanul (f. 
România 1976) 15.00 
Guadalupe (s, ep. 47) 
16.00 Te iubesc (s) 16.30 
Din toată inima (s) • Con
curs 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă - rețete culinare
18.30 Sărmana Maria (s,
ep. 111) 19.00 • Concurs 
19.05 Sărmana Maria (s) 
19.25 Șoimii călători (d.a) 
20.00 Dragoste și putere 
(s, ep. 219) 20.45
Misterioasa doamnă (s, 
ep. 82) 21.30 Verdict: 
crimă (s, ep. 130)

PRIMA TV
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 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 
Tată și fiu (f.a. SUA1993) 
23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe; în spatele 
ușilorînchise

PRO TV - DJVA
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) 09.10-10.110 
Program comercial PRO 
TVDeva 17.00-17.15Știrile 
PRO TV (coproducție)
22.15- 22.30 Știri locale

ANTENA V DEVA
10.00-10.15 Știri (r)

10.15- 11.00 Sportul hune- 
dorean (r) 16.35-17.30 
Program muzical 17.30- 
17.35 Promo-publicitate 
17.35-17.55 Program 
folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe 
scurt) 22.05-22.15 Știri lo
cale

Marți, 10 noiembrie

O BERBEC
Toamna vă lăsați de obicei în 

voia melancoliilor; așteptați cu 
răbdare iarna și apoi primăvara, 
care vă va descătușa energiile. 
Norocul vă însoțește îndeaproape 
în perioada următoare, așa că de 
această dată puteți miza pe el ca 
pe un prieten de încredere.
O TAUR

Simțiți nevoia unui nou început; 
și nevoia de nou, în general. 
Atenție însă la zonele din viața 
voastră unde poate apărea 
această tendință. Poate în 
garderobă, poate mai învățați o 
limbă străină, poate familia voastră 
se mai completează cu un membru. 
2 GEMENI

A venit vremea pregătirilor 
pentru iarnă. Nu vă spetiți însă 
prea tare și, mai ales, lăsați-o mai 
moale cu cheltuielile, pentru că veți 
dori să cumpărați toată piața și vă 
veți trezi că nu mai aveți bani.

■ O RAC
Sentimentali, ceea ce nu e 

prea rău, dar și melancolici, ceea 
ce v-ar putea cauza scăderi de 
formă. Deci, atenție, încercați să 
dați o mai mare atenție sportului, 
pentru că înclinați spre poezie și 
visare cum sunteți, s-ar putea să 
aveți probleme cu nostalgia de 
toamnă.
O LEU

Puternici și solari, nu vă lăsați 
impresionați chiar de primele 
picături de ploaie. Atenția voastră 
este îndreptată în această 
perioadă în special asupra 
afacerilor, din care obțineți un 
oarecare profit.
O FECIOARA

în aparență sensibili, sunteți 
uneori niște ființe de-a dreptul 
feroce. în perioada următoare 
astrele vă vor accentua stresul, 
deci sfatul astrologului este să nu 
vă lăsați pradă instinctelor șl 
impulsurilor imediate.

O BALANȚA
Preocupările îegate de 

sănătate și frumusețe par a fi pe 
primul loc în viața voastră. 
Agenda voastră este plină de 
vizite la medic, unele în scop 
preventiv, sau la cosmeticiană. 
Nu e rău, cu condiția să nu 
cădeți în ipohondrie.
O SCORPION

Nu sunteți în mod cert în apele 
voastre, căci în prezent trăiți 
într-o tensiune șl o stare de 
stres care nu vă caracterizează. 
De obicei Scorpionii folosesc 
toamnele pentru altceva decât 
pentru muncă și numai muncă. 
O SĂGETĂTOR

Acum sunteți arțăgoși și nu se 
mai înțelege nimeni cu voi. 
Păcat, pentru că riscați să 
pierdeți niște prieteni. Banii nu 
vă mai ajung și este momentul 
să faceți un efort, poate mai 
găsiți o sursă de finanțare. Cu 
sănătatea stați cât se poate de 
bine.
O CAPRICORN

Este momentul să alegeți. 
Toamna e pe sfârșite și voi încă 
nu sunteți hotărâți, inima voastră 
încă mai oscilează între potențialii 
parteneri. Toamna este un 
anotimp de bilanț care nu este 
bine să vă prindă singuri.
3 VĂRSĂTOR

îndeletnicirile casnice vă vor 
mânca destul din timpul liber dar, 
dacă tot îl aveți, mergeți la un film 
sau la o comedie. Dacă rămâneți 
la muncă, atenție, căci gândurile 
voastre călătoresc pe alte 
frecvențe. Deci încercați să vă 
concentrați și nu veți da greș!
3 PEȘTI

Stați destul de bine cu 
sănătatea, dar cheful de muncă 
nu pare a veni, oricât l-ați 
chema. Ce să-i faceți, aveți 
puțină răbdare și totul va reintra 
în normal. Este o perioadă 
propice pentru descoperirea unor 
prozatori sud-americani.

neieșcepj
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t> DIVIZIA P J Gazdele, în mare vervă

PARÂNGUL LONEA -
CFR MARMOSIM SIMERIA 6-2

în ultima etapă (a Xlll-a) din 
Campionatul Diviziei D la fotbal, 
dintre Parângul Lonea și CFR 
Marmosim Simeria, gazdele (aflate 
pe primul loc al clasamentului) au 
întâlnit pe CFR Marmosim Simeria, 
ce se află angajată pentru un loc 
pe podium, și de ce nu, la lupta 
pentru promovare. Trebuie preci
zat că ambele formații, prin grija 
conducerii cluburilor, a celor doi 
antrenori principali I. Grecu, prof. I. 
Bădoi, s-au preocupat încă din 
vară pentru întărirea loturilor de 
jucători - gazdele cu 7 juniori de 
la Jiul Petroșani și CFR Marmosim 
cu câțiva jucători experimentați. 
Având în vedere valoarea aces
tor echipe, a locurilor ocupate în 
clasament și a tendinței lor de a 
ocupa primul loc în clasament și 
deci dreptul la promovare, meciul 
a suscitat un viu interes din par
tea ambelor tabere, dar și al 
spectatorilor și nu în ultimul rând 
al presei. Ei bine, oaspeții bine 
conduși de pe margine de antre
norul principal Ionel Grecu și se
cundul său Dumitru Lăzăroiu au 
început incendiar repriza, obligând 
pe oaspeți să-și strângă rândurile 
în apărare de la primul fluier al 
arbitrului Adrian Radu. Surprinși 
prin viteza și claritatea acțiunilor 
inițiate de gazde, oaspeții ce
dează destul de repede, în minu
tul 8, la incursiunea pe dreapta, 
Muntoiu centrează foarte bine în 
careu și înscrie plasat, 1-0. Gaz
dele profită de deruta oaspeților și 
accelerează ritmul în atac și după 
numai două minute majorează în 
favoarea lor scorul: o nouă com
binație în ritm alert între cele două 
vârfuri de lance ale gazdelor,

Petrariyi pasează în careu lui 
Muntoiu care îl driblează pe Stan 
și înscrie din apropiere al doilea 
gol: 2-0. Nici după acest gol 
simerienii nu-șî revin și gazdele 
profită din plin, valorificând o nouă 
incursiune la poarta lui Motroc în 
min. 16, când Simianu "urcai" în 
atac trece ușor în careu de F. Biri 
și înscrie de la 6 metri de poartă. 
Nici la 3-0, gazdele nu opresc 
motoarele, se mențin în atac și 
reușesc încă două goluri în mi
nutele 18 (Muntoiu) și 20 (Noață). 
La 5-0 pentru gazde, oaspeții au 
o tresărire d.e orgoliu și în min. 43 
reduc din handicap prin Jol- 
vinschi 5-1, scor afișat pe tabela 
de marcaj după prima repriză.

în partea a doua a meciului; 
îndeosebi după al 6-lea gol în
scris de Kanduth de la gazde în 
min. 62, când gazdele efectu- 

.ează schimbări numai cu juniori, 
iar Petraru iese accidentat, oas
peții pun mai des la încercare 
apărarea gazdelor, dar nu reu
șesc decât un gol înscris în min. 
90 de Stan după o lovitură de la 
11 m, corect dictată de arbitru.

Bun arbitrajul brigăzii Adr. 
Radu, E. Ambruș și R. Orbonaș 
din Deva.

PARÂNGUL: I. Botezatu 
(78 Lovaș), Constantin, Simian, 
Vălean, Pilea, C. Botezatu, 
Noață (67 A. Moldovan), 
Muntoiu, Kanduth, Năcreală (46 
Daj), Petraru (46 Apetrei).

CFR MARMOSIM: Motroc, 
Stan, D. Gabriel, David, Ghera, 
Jolvinschi, Avram ('1 Avasiloaie), 
Sicoe, F. Biri (22 Davidoni), 
Zalomir, Bal (62 Z. Biri).

Sabin CERBU

= f ..Sport s - e
Rezultatele etapei a 13-a: “U" Cluj - Univ. Craiova 1-2; 

FC Argeș - Astra Ploiești 1-2; FC Onești - Olimpia S.M. 1-0; 
Steaua - Dinamo 1 -1; Rapid - FC Național 5-0; CSM Reșița - 
Foresta Fălticeni 1-1; Ceahlăul P.N. - Farul C-ța 2-0; FCM 
Bacău - Gloria Bistrița 3-1; Petrolul PI - Oțelul Galați 2-0

CLASAMENTUL

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

1. RAPID 13 11 1 1 34-9 34
2. DINAMO 13 10 2 1 46-10 32
3. FCM BACĂU 13 6 7 0 17-9 25
4. FC NATIONAL 13 8 0 5 26-22 24
5. PETROLUL PL. 13 7 2 4 21-16 23
6. FC ARGEȘ 13 7 2 4 22-17 23
7. STEAUA 13 6 4 3 22-14 22
8. OTELUL GALAȚI 13 7 1 5 21-14 22
9. ASTRA PLOIEȘTI 13 5 4 4 14-12 19
10. GLORIA BISTRIȚA 13 4 3 6 21-26 15
11. FC ONEȘTI 13 4 3 5 16-26 15
12. UNIV. CRAIOVA 13 3 5 5 14-17 14
13. FARUL C-TA 13 4 1 8 14-23 13
14. CEAHLĂUL P.N. 13 3 3 7 15-21 12
15. CSM REȘIȚA 13 2 5 6 9-27 11
16. “U” CLUJ’ 13 2 3 8 9-32 9
17. OLIMPIA S.M. 13 2 1 10 10-27 7
18. FORESTA FĂLTICENI 13 1 3 9 15-29 6

Rezultatele etapei a 15-a: Jiul Petroșani - 
Drobeta Tr.S 2-0; Apulum A.l. - FC Bihor 1-0; Gaz 
Metan - Corvinul 3-1; ARO C-lung - Poli Timișoara 4-0; 
ASA Tg. Mureș - Dacia Pitești 1-0; Extensiv Craiova - 
Unirea Dej 1-0; Inter Sibiu r UTA Arad 4-0; FC Baia 
Târnăveni 2-0; Vega Deva - Minerul Motru 2-1.

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

CLASAMENTUL
1. EXTENSIV CRAIOVA 15 11 3 1 39-12 36
2. ARO C-LUNG 15 10 2 3 32-19 32
3. FC BIHOR 15 8 2 5 20-14 26
4. INTER SIBIU 15 8 1 6 25-21 25
5. POLI TIMIȘOARA 15 7 3 5 30-19 24
6. GAZ METAN 15 7 3 5 23-20 24
7. UTA ARAD 15 6 5 4 26-17 23
8. ASA TG. MUREȘ 15 7 1 7 19-21 22
9. CORVINUL HD. 15 6 2 7 23-27 20
10. VEGA DEVA 15 5 4 6 13-24 19
11. JIUL PETROȘANI 15 6 1 8 14-28 19
12. DROBETA TR. S. 15 5 3 7 17-14 18
13. MINERUL MOTRU 15 5 2 8 20-25 17
14. CHIMICA TÂRNĂVENI 15 5 2 8 16-27 17
15. APULUM A.l. 15 4 4 7 19-24 16
16. FC BAIA MARE 15 4 4 7 16-23 14
17. UNIREA DEJ 15 4 2 9 19-27 14
18. DACIA PITEȘTI 15 4 2 9 16-26 14

Rezultatele etapei a 16-a: Electroputere
Craiova - FI. Vâlcea 1-0; Șoimii Sibiu - Petr. Țicleni
2-0; Gl. Reșița - Min. Uricani 3-0; Aluminiu Slatina - 
Min. Mătăsari 1-0; Forestierul Stâlpeni - Min. Lupeni 
5-1; Flacăra Moreni - Constr. Craiova 3-2; Progr.

Caracal - Min. Certej 0-1; Petr. Stoina - Petr. Drăgășani 3-1; Record 
Mediaș - Min. Berbești 2-1; Aurul Brad - Pandurii Tg. Jiu 3-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Min. Uricani - Al. Slatina; Min. Mătăsari - Șoimii; 
Petr. Țicleni - Forestierul; Min. Lupeni - FI. Moreni; Constr. Craiova - 
Progresul; Minerul Certej - Petr. Stoina; Petr. Drăgășani - Record M, 
Min. Berbești - Electroputere; FI. Vâlcea - Aurul; Pandurii - Gl. Reșița.

1. ELECTRO CRAIOVA 16 10 5 1 37-11 35
2. GLORIA REȘIȚA 16 11 2 3 36-14 35
3. ȘOIMII SIBIU ' 16 10 5 1 35-14 35
4. FLACĂRA VÂLCEA 16 10 2 4 43-18 32
5. MINERUL CERTEJ 16 9 3 4 36-26 30
6. PANDURII TG. JIU 16 9 1 6 26-16 28
7. ALUMINIU SLATINA 16 8 2 6 16-14 26
8. PETROLUL STOINA 16 8 1 7 28-25 25
9. MINERUL URICANI 16 8. 0 8 28-29 24
10. PETROLUL ȚICLENI 16 7 1 8 18-36 22
11. FLACĂRA M’ORENI 16 6 3 7 24-26 21
12. FOREST. STÂLPENI 16 7 0 9 28-36 21
13. CONSTR. CRAIOVA 16 6 1 9 27-28 19
14. ARMATA AURUL BRAD 16 5 4 7 18-22 19
15. RECORD MEDIAȘ 16 5 2 9 27-35 17
16. MIN. MĂTĂSARI 16 5 2 9 15-24 17
17. PETR. DRĂGĂȘANI 16 5 1 10 17-30 16
18. MIN. BERBEȘTI 16 4 3 9 26-39 15
19. MIN. LUPENI 16 4 1 11 18-37 13
20 PROGR. CARACAL 16 2 3 11 12-35 9

Rezultatele etapei a 13-a din 8 nov.: Min. Aninoasa -
CIF Aliman Brad 5-1; Metalul Crișcior - Constructorul Hd. 4- 

> 1; Parângul Lonea - CFR Marmosim 6-2; Min. Ghelari - FC 
I Paroșeni 4-3; FC Dacia Orăștie - Min. Teliuc 3-1

CLASAMENTUL TURULUI

• ECHIPĂ PENALIZATĂ CU UN PUNCT.

1. PARÂNGUL LONEA 11 10 0 1 28-9 30
*2. FC DACIA ORĂȘTIE 11 9 0 2 23-5 26
3. VICTORIA CĂLAN 11 7 2 2 26-6 23
4. CFR MARMOSIM 11 6 1 4 25-14 19
5. MIN. BĂRBĂTENI 11 6 1 4 15-19 19
6. MIN.ANINOASA 11 4 1 6 16-14 13
7. MIN. GHELARI 11 4 1 6 17-20 13
8. FC PAROȘENI-VULCAN 11 3 3 5 14-15 12
9. MIN. TELIUC 11 3 3 5 14-17 12
10. MET. CRIȘCIOR 11 3 0 8 14-27 9
11. CONSTRUCTORUL HD. 11 2 1 8 11-29 7
12. CIF ALIMAN BRAD 11 2 1 8 7-35 7

PAR'URI FOTBALISTICE

î‘Soft$i
n fiecare zi puteți câștiga M part£/

300.000.000 lei! lângă Galeriile de Arta, te!234

MECIURIINTERNATIONALE

Banatul este sub acoperirea 
noastră

Banatul beneficiază acum de calitatea CONNEX GSM.

Z-ii Salonla ’ Tr'

Cea mai performantă tehnologie.

Cea mai bună calitate a semnalului.

Tot Banatul beneficiază de GSM de calitate. Pentru că acesta

este avantajul hotărâtor.

Pentru toată țara.

Mac. Arad
* **•*•*♦
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_______________________________

* Hunedoarei ■
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X Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM:

Nădiac - Arad - Deva, Jimbolia - Timișoara - Lugoj - Deva, 

Moravița - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare, 

Oradea - Deva.

O acoperire de calitate
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O întrebare, deocamdată, fără răspuns

Grâul mai are
importanța strategică?

înfratirea țăranului cu pământul se realizează lent
______ i______ i________________zZ______________ ___________ t__________

- Anchetă la Baia de Criș -

De prea multă vreme se 
tot discută despre culturile 
de importanță strategică, 
dar în practică lucrurile se 
întâmplă cu totul altfel, în 
special în cazul grâului. în 
ciuda promisiunilor privind 
acordarea de prioritate 
agriculturii, vedem că și 
actualul Guvern lasă la peri
feria preocupărilor această 
ramură de producție, care, 
alături de metalurgie și de o 
parte a industriei ușoare, 
are șanse să ne ducă si
gur, dacă nu chiar așa re
pede, cel puțin în perspec
tivă, spre integrarea euro
peană, existând piețe de 
desfacere, cu condiția să 
tindem spre performanță, 
în sensul de a avea pro
ducții competitive. Din pă
cate însă, de la intenții la 
realitate avem de străbătut 
o cale mult prea lungă.

Din discuțiile purtate cu 
specialiști agricoli, cu con
ducători de societăți co
merciale și cu producători 
agricoli, precum și din 
constatări practice în te
ren, nu este greu de formu
lat convingerea că agricul
tura românească în ansam
blul său, cât și culturile de 
importanță strategică în 
mod special, se găsesc în 
dizgrație la toate nivelurile 
de decizie, subvențiile sim

bolice cu clipoane neavând 
darul să acopere decât par
țial cheltuielile efectuate de 
către producători, situându- 
se departe de nivelul ce se 
practică în țările vest-euro- 
pene. Aici se regăsesc, ca 
urmare, și diferențele nete 
de-producții la ha sau în zoo
tehnie.

Pentru a-i încuraja pe 
producătorii agricoli în culti
varea grâului, care s-a spus 
permanent că reprezintă o 
cultură strategică, era firesc 
ca la această dată să fi știut 
ce prețuri minime garantate 
sunt asigurate pentru recol
ta din 1999, precum și unde 
se face vânzarea producției, 
în absența pnor informații de 
această natură, dezorien
tarea producătorului agricol 
are drept repercusiune re
zultatele total nesatisfăcă
toare existente la semănat 
în această toamnă. Parcă n- 
a existat nici un an, chiar și 
cu condiții climatice dificile, 
în care la sfârșitul primei de
cade a lunii noiembrie în ju
dețul nostru să nu fie însă
mânțată nici jumătate din su
prafața programată. Confir
mând o asemenea stare de 
lucruri, zilele trecute dl La- 
urean David, primarul comu
nei Rapoltu Mare, spunea că 
agricultorii din satele apar
ținătoare nu au cultivat cu 

grâu decât circa 100 ha, 
față de 400 câte se 
însămânțau în mod 
obișnuit. Necazul constă în 
faptul că pe unele terenuri 
nu s-a putut intra din cauza 
excesului de umiditate. 
Primarul comunei Romos, 
dl ing. Mircea Pătrânjan, a 
confirmat faptul că și aici, 
în special datorită lipsurilor 
de ordin material și căderii 
asociațiilor agricole ce 
funcționau în localitate, 
semănatul grâului s-a făout 
pe suprafețe abia de 
ordinul zecilor de ha. Nici în 
alte zone ale județului nu 
se poate spune că în 
această toamnă cultura 
grâului s-a bucurat de o 
atenție aparte, ceea ce de
notă că nu putem sta toc
mai liniștiți - cum o face, în 
disprețul situației generale 
care se aseamănă în toată 
țara, ministrul Agriculturii și 
Alimentației, dl Dinu Gavri- 
lescu - în legătură cu asigu
rarea pâinii pentru anul vii
tor. Sunt semnale prea sla
be că lucrurile se vor 
schimba radical în perioada, 
ce a mai rămas până la 
sfârșitul anului, nădejdea că 
va mai ieși o recoltă salva
toare de grâu din ceea ce 
se mai însămânțează de 
acum încolo constituind 
doar o palidă consolare.

Ruperea oamenilor de pă
mânt prin colectivizarea agri
culturii a fost un proces plin de 
durere. I s-a luat atunci țăranului 
ceea ce avea el mai scump și 
pentru care nu de puține ori și-a 
dat viața - pământul. Cum este 
întoarcerea pământului la stă
pânii lor de drept, prin aplicarea 
Legii fondului funciar? Pe 
această temă am discutat cu 
câțiva țărani din comuna Baia de 
Criș. înainte de a reda ce am 
discutat cu dumnealor să mențio
năm că a fost în întregime comu
na cooperativizată, aici funcțio
nând cinci cooperative agricole 
de producție.

Ne-am bucurat, dar 
nu de tot

Cei pe care i-am abordat, i- 
am ales absolut la întâmplare 
stând de vorbă în poarta caselor 
sau pur și simplu pe stradă, iar 
discuția a fost sinceră, deschisă.

loan Barbura: Sigur că ne
am bucurat că ni s-a dat pă
mântul înapoi. Lucru firesc deoa
rece pământul a fost dintotdea- 
una al țăranilor.

-îl lucrați pământul?
- Da. Anul ăsta am avut 

grâu. A fost un an mai slab așa 
că n-am avut recoltă cine știe 
ce. Am avut puse și legume.

Alexandru Truță: N-am 
mult pământ în Baia, că-s venit 
aici din județul Mureș? Dar mă 
bucur că-l am, cu acte în regulă.

Nelu Borza: Tare am fost 
supărat când a trebuit să-mi dau 
pământul în colectiv. Sigur că mă 
bucur că mi s-a dat înapoi. Nu
mai că anii au trecut și am șap
tezeci și cinci de ani și nu prea 
mai pot să lucru.

- Ați primit tot pământul la 
care aveați dreptul?

- Nu, că la noi la Rișca încă 
se mai măsoară.

Marin Borza: M-aș fi 
bucurat dacă aș fi primit titlul de 

proprietate asupra pământului. Eu 
nuînțeleg cum pe pădure am primit 
titlul, iar pe pământ nu.

- Nimeni din Rișca n-a primit 
actul?

- După câte știu, nu. Și nu 
înțeleg de ce merg așa de rău 
lucrurile. La noi comisia de fond 
funciar s-a desființat după ce 
membrii ei și-au luat pământul.

- S-a înființat alta?
- Da, dar lucrurile s-au repe

tat și cu ea și cu altele ce au luat 
ființă mai apoi. Așa că ne-am bu
curat, dar nu de tot.

Cu ce lucrăm 
pământul? Cu brațele 

și cu ce putem
Nelu Borza: Am avut pus în 

anul ăsta grâu, cucuruz și altele.
- Cu ce lucrați pământul?
-Cu calul.
- Nu cu tractorul?
- Și cu tractorul, dar mai rar 

că lucrările sunt tot mai scumpe.
Alexandru Truță: Lucrările 

de bază, aratul, semănatul ș.a. cu 
tractoare de la Agromec. Numai 
că trebuie să te rogi, să aștepți 
mult până îți vine rândul.

- Am văzut mult pământ ne
cultivat.

- Da, și te doare inima când 
vezi atâta pârloagă. Pământuri ce 
făceau grâu, porumb îs părăsite. 
Ăsta îi un mare păcat.

Marin Borza: Lucrez cu trac
toare de la Agromec.

- Cu particulare nu, că am 
aflat că sunt multe în comună?

- Nu, că proprietarii de trac
toare cer bani tot mai mulți. Nu 
vor produse în schimb, ci numai 
bani. Or, țăranii au bani puțini.

loan Barbura: Lucrările 
manuale le fac eu, soția, băiatul și 
noră-mea.

- Tinerii locuiesc în Baia?
- Da. Aici și lucrează. El este 

șofer pe salvare, iar soția e 
telefonistă.

Singur, este foarte 
greu singur

Este momentul să spunem 
că în comuna Baia de Criș n-a 
luat ființă nici o formă de aso
ciere. Asta în condițiile când este 
foarte mult pământ nelucrat, din 
pricini la care ne-am referit.

loan Barbura: Aproape toți 
oamenii își lucrează pământul 
singuri, și singur este foarte 
greu.

- Nu s-au gândit oamenii să 
se adune în asociații sau alte 
forme de organizare?

- Unii au dat pământul în 
arendă celor ce-l pot lucra, alții 
în parte. Se mai ajută rudele 
între ele. Dar forme organizate 
încă nu s-au făcut.

Alexandru Truță: Agricul
tura este complet neglijată de cei 
ce se află la putere. Și ăsta este 
un mare păcat. Conducătorii 
greșesc grav că o neglijează.

- Actuala putere a promis 
schimbarea.

- A promis, dar - cum se 
vede - a mințit.

Nelu Borza: Oamenii se tem 
de organizare, o socotesc o în
toarcere la colectiv.

- Asocierea - de bună voie 
- nu înseamnă colectivizare, 
asociații nu-și pierd proprietatea 
asupra pământului.

- Oamenii nu știu treaba 
asta. Nu li se explică.

Marin Borza: N-a avut nimeni 
inițiativa organizării de asociații.

- Cine să aibă inițiativa?
- Eventual domnii de la centrul 

agricol sau orice alt specialist.

Deci pământul s-a întors sau 
se întoarce la proprietarii lui de 
drept. Asta este foarte bine, dar 
legătura între el și țărani, firească 
și necesară, încă nu s-a realizat 
decât în mică măsură. Este abia 
la început. Nu ne îndoim însă că 
ea se va realiza în timp.

FRUSTRAT DE ORGA 2 H1A
TEREN AGRICOL

Adresându-se cu o lungă scri
soare, însoțită de numeroase acte 
de proprietate și diverse cores
pondențe purtate în special cu 
Prefectura, dl Romulus Ciorogariu, 
domiciliat în Deva, își exprimă ne
mulțumirea pentru faptul că a fost 
frustrat cu circa 2 ha teren agricol 
la punerea în posesie ce a fost 
făcută în satul Ociu, comuna Vața 
de Jos. în același timp nu-și poate 
explica unde ar putea să se gă
sească suprafața de circa 3000 
ha ce iese lipsă la onorarea soli
citărilor la nivel de județ, în baza 
Legii 169/1997, precum și a circa 
620 mii ha la nivel de țară, aspect 
despre care s-a scris și în ziarul 
nostru, trăgând concluzia greșită 
că presa n-ar mai susține recon
stituirea proprietăților. Din actele 
anexate rezultă că antecesorul, 
Petru Ciorogariu, a intrat în fosta 
CAP cu întreaga avere (după ce1» 
fost "lămurit" la securitatea Brad) 
de 7,94 ha, dar dreptul de pro
prietate i s-a reconstituit doar cu 
5,56 ha teren agricol și 1 ha pă
dure, nefiind pus deci în posesie 
cu tot ceea ce i se cuvenea. In
tervențiile făcute la organele în 
drept au rămas însă, deocamdată, 

fără rezultat concret, deși petentul 
susține că pământul respectiv 
există în satul Ociu și nu trebuie 
căutat în alt județ sau în altă țară.

Din lipsă de spațiu tipografic 
nu pot fi aduse în discuție toate 
aspectele și conținutul docu
mentelor prezentate. Semnifi
cativ este, totuși, răspunsul pe 
care i l-a dat Prefectura județului 
Hunedoara, cu adresa nr.146/J/ 
03.03.1998, din care spicuim:

“Potrivit art. II din Legea 
nr. 169/1997, care nu a fost în
corporat în textul republicat al 
Legii nr.18/1991, dar care se apli
că, în continuare, ca dispoziție 
proprie a Legii nr. 169/1997, dis
pozițiile modificatoare sau de 
completare ori de abrogare ale 
Legii nr.169/1997 nu aduc atingere 
în nici un fel titlurilor și altor acte de 
proprietate eliberate, cu respec
tarea prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991, la data întocmirii 
lor. Nulitatea unor acte de propri
etate emise poate fi invocată de 
către orice persoană care justifică 
un drept legitim, iar soluționarea 
cererii este de competența instan
ței judecătorești de drept comun, 
care are plenitudine de jurisdicție” 
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Nemulțumirea dlui Presecan
Dl loan Presecan, asistent veterinar în comuna Gurasada, s-a 

prezentat la redacție pentru a-și exprima nemulțumirea în legătură cu 
un proces în care a fost implicat, pe nedrept consideră, în urmă cu 
patru ani și pentru care are blocată o sumă de circa 300000 lei până 
la pronunțarea sentinței.

Necazul a pornit de la faptul că fostul dr. veterinar de la Cir
cumscripția sanitar-vețerinară din Gurasada, dl Vasile Bruzan, plecat 
acum în județul Alba, a luat cu sine unele obiecte de inventar, care
nu-i aparțineau și pentru care dl Presecan nu avea nici o răspundere, | 
neavându-le luate în primire pe bază de semnătură. Ba mai mult, yala 
și alte obiecte erau cumpărate de foști locatari în apartamentul 
construit în cadrul dispensarului sanitar-veterinar.

Pe lângă faptul că nu avea în gestiune bunurile respective, s-a mai 
întâmplat că a fost avariată și o latură din gardul de împrejmuire de către 

I un șofer și panoul adus de către acesta în loc a dispărut, însă gardul 
I respectiv a fost reparat, fără să existe, practic, vreun prejudiciu la firmă. 
_ Am discutat despre aspectele prezentate la conducerea Direcției 
I Sanitar Veterinare Deva și cu dl jurisconsult al direcției, dl Zaharie Mica. 
" Cazul este cunoscut și, într-adevăr, lucrurile stau așa, dar la Curtea de 
. Apel Alba lulia a avut loc un proces în care era implicat dr Bruzan. Sentința 
I acestuia nu a fost comunicată încă DSV, pentru a se ști de la cine se 

recuperează prejudiciul. De aceea dl Presecan este sfătuit să mai aibă
■ puțină răbdare, după care, în funcție de sentință, s-ar putea să aibă noroc
■ de banii ce-i solicită insistent, de ei având acum mare trebuință.

I
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ACEEAȘI CONȘTIINCIOZITATE Șl BUNĂ COLABORARE
De la 1 octombrie, fostul oficiu 

poștal din Sarmizegetusa s-a 
transformat în ghișeu și aparține 
Oficiului de Poștă Rurală Meca
nizată Hunedoara. "Ca și alte oficii 
rurale de altfel - cum spunea 
dna Marioara Cordoș, oficiant 
specialist. Pe ce considerente, nu 
se cunoaște cu precizie. Cu toate 
schimbările survenite, activitatea 
continuă să se desfășoare nor
mal, cei care apelează la serviciile 
poștei fiind mulțumiți de calitatea 
acestora.”

Dna M. Cordoș are o expe
riență în domeniu de peste trei 
decenii. Deși oarecum dezamă
gită de modificările survenite, greu 
de suportat după atâția ani de 
muncă făcută cu responsabilitate 
- cum spunea - atât dumneaei 
cât și ceilalți salariați se stră- 

j^duiesc să fie aceiași funcționari
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conștiincioși și amabili în relațiile cu 
oamenii, indiferent de celelalte pro
bleme. Lucrează aici și tinerii factori 
poștali Gabriel Micloșoni și Marian 
Drămnesc, primul deservind satele 
Sarmizegetusa și Breazova, iar al 

La ghișeul poștal Sarmizegetusa

doilea satele Hobița, Păucinești și 
Zeicani. "Băieți harnici și conștiin
cioși, care lucrează atât cât trebuie, 
uneori și zece ore, vin și duminica 
dacă e cazul, chiar dacă sunt plătiți 
doar pentru șase - afirma dna Cor
doș. Sunt amândoi din satul Pău
cinești și vin peste deal, prin ploaie și 
vânt, pe jos sau cu bicicleta.

Lunar, G. Micloșoni distribuie 
665 de pensii, iar abonamentele la 
ziarul "Cuvântul liber" pe întregul 
ghișeu sunt în număr de 136".

La târgul agroindustrial din Bejan se împletesc multe interese 
ale oamenilor din zonă

Pagină realizata de
Estera SÎNA, Nicolae TfRCOB, Traian BONDOR 

F°t°: Traian MÂNU

Pe lângă prestațiile poștale 
specifice, respectiv corespon
dență, mandate, mesagerii, se 
desfac la ghișeu și produse co
merciale - rechizite și cosmetice 
- și se efectuează un mare volum 

de operațiuni banc post; lunar se 
fac în jur de 60-70 depuneri și 
restituiri, se plătesc alocații unui 
număr de 120-130 de copii, aici 
venind și cei de la Clopotiva de
oarece le este mai la îndemână.

O atmosferă de lucru deose
bită, de respect și înțelegere, este 
menținută aici de dna Cordoș. 
Căci dacă pe plan profesional 
surprizele n-au fost prea plăcute, 
în familie a avut și are bucurii care 
i-au adus mulțumire sufletească,

optimism. "Fiica mea a intrat la 
facultate în anul acesta, iar bă
iatul, deja inginer, este în pragul 
căsătoriei". între toți membrii fa
miliei există dintotdeauna aceeași 
bună înțelegere, generatoare de 
energie și bună dispoziție. "Bu
curiile din casă m-au ajutat să 
trec peste toate - afirma cu oa
recare resemnare. Nimeni nu-mi 
poate reproșa ceva privind cali
tatea serviciului făcut - a ținut să 
mai spună dna Cordoș. Tot timpul 
am simțit o mare mulțumire atunci 
când oamenii au fost serviți 
prompt și corect. Nu spun o nou
tate când reafirm că "omul sfin
țește locul” dar, repet, este un 
mare adevăr. Calitatea omului este 
importantă pentru locul de muncă. 
Acolo unde sunt oameni pregătiți 
și conștiincioși, unitatea merge 
foarte bine". ,
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DIN LUMEA INFORMATICII
culturale

Un prim-pas obligatoriu 
repararea căminelor

Dna Livia Diaconu, directoarea 
căminelor culturale din comuna 
Sarmizegetusa, este de puțin timp în 
această funcție, de când s-a stabilit în 
sat. în cei aproape 2 ani de când este 
aici s-a îngrijit mai ales de starea 
așezămintelor culturale. în primul rând 
s-a făcut cel de la centru: s-au reparat 
acoperișul, exteriorul și instalația 
electrică, s-a zugrăvit în exterior și în 
sala de club, s-a înlocuit fundalul de 
scenă, ajuns la stadiul de zdrențe. 
Căminul din Breazova datează de prin 
anii ’30 și a fost cel mai deteriorat. S-a 
acoperit cu tablă vopsită cu deruginol, 
s-a dat jos tencuiala deteriorată și s-a 
retencuit, s-a zugrăvit exteriorul. Și la 
Păucinești s-a reparat acoperișul și s-au 
schimbat întrerupătoarele și prizele. La 
Zeicani nu sunt probleme deosebite, 
interiorul a fost zugrăvit cu 2-3 ani în 
urmă și ar mai trebui înlocuită o ușă. în 
satul Hobița învățătorul se ocupă de 
întreținerea întregii clădiri (căminul e 
corp comun cu școala), exteriorul a fost 
făcut de vreo 3 ani.

“Le facem pe rând, pentru că banii 
sunt puțini” - concluziona dna Livia 
Diaconu. Cam un cămin cultural se 
reface complet pe an. în acest demers 
un ajutor deosebit l-au primit de la 
olandezii cu care comuna ește înfrățită, 
care le-au asigurat vopselele. Iar pentru 
manoperă, care de multe ori este mai 
scumpă decât materialele, aici s-a găsit 
o soluție ingenioasă: celor care solicită 
închirierea căminelor culturale pentru 
nunți sau botezuri li se pretinde ca în 
loc de bani (chirie) să facă unele lucrări 
de reparații. Și se pare că soluția îi 
mulțumește atât pe solicitanți cât și pe 
cei care gospodăresc aceste spații iar 
efectele sunt vizibile.

Pentru anul viitor speră ca banii să 
ajungă pentru a împrospăta inte-

rioarele căminelor culturale renovate în 
exterior, deci âcăpate de amenințarea 
distrugerii lor. La Sarmizegetusa mai 
trebuie zugrăvite sălile de dans și de 
spectacole. O altă intenție este ca 
aceste spații culturale - mai rar folosite 
pentru scopul inițial (spectacole), doar 
uneori pentru dans (discotecă, nedel, 
petrecerile de la sărbătorile de iarnă) și 
mai mult pentru nunți sau alte 
evenimente din viața oamenilor - "să 
fie adaptate cerințelor". Adică să li se 
alăture spații în care să existe o plită 
pentru încălzirea mâncării, amenajări 
pentru spălarea veselei. O asemenea 
prelungire a Căminului Cultural 
Sarmizegetusa s-ar putea face în anul 
viitor, firește dacă vor fi bani.

Cândva în comună erau mai multe 
formații artistice. Mulți își mai amintesc 
dansurile populare din Păucinești și 
costumele frumoase ale membrilor 
formației. Din păcate acum există doar 
o formație de colindători alcătuită din 
19 membri ("de toate vârstele”). Scena 
căminului de centru e utilizată mal ales 
de elevi pentru serbările lor școlare iar 
sala de dans de tinerii comunei pentru 
discoteci. Este greu de spus dacă vor 
renaște vechile formații sau vor apărea 
altele noi în această perioadă când șl în 
viața satelor noastre preocupările 
culturale par să se rezume la 
programele tv. Dar părerea dnei 
directoare de cămine cum că e 
necesară mai întâi o punere la punct a 
bazei materiale apoi să se vorbească 
de viață culturală este justificată. 
Pentru că nu e de conceput să 
organizezi activități în lăcașe în care te 
plouă, îți cade tavanul în cap ori îți 
fluieră pe la urechi vântul strecurat prin 
geamuri sparte.

Cel mai rapid supercalculator din lume se află la 
Lawrence Livermore Laboratory în California și aparține 
Departamentului de Energie al Statelor Unite. Fabricat de 
IBM acesta are in compunere 5800 de procesoare 
conectate paralel ce sunt capabile de 3.88*10e12 de operații 
pe secundă.

S IBM a lansat produsul soft “HotMedia" care permite 
adăugarea unor efecte de interactivitate paginilor WWW 
(audio, video, zoom, efecte de tip panoramic etc.). 
Noutatea constă în faptul că de această dată paginile 
WWW se încarcă fără întârzierea tipică asociată citirii 
acestora de pe Internet. HotMedia se bazează pe 
transmiterea anumitor pachete de informații precum și pe 
reasamblarea lor treptată.

Intel își face simțită prezența pe Web prin 
investirea într-o multitudine de firme care se ocupă prin 
Internet de: tratarea bolnavilor, comercializarea de 
vitamine, comercializarea de articole pentru nou născuți și 
de distribuția unor informații medicale către utilizatori. 
Vicepreședintele Intel Steven McGready afirmă că banii 
salvați prin eliminarea vizitei la domiciliul bolnavului de 
către medic vor fi suficienți pentru achiziționarea unui PC

Zone speciale

Viorica ROMAN

pentru urșii panda
Autoritățile chineze vor înființa 17 “culoare 

verzi”, pentru a permite urșilor panda care 
trăiesc în libertate să comunice între ei la 
adăpost de activitățile umane, a anunțat 
agenția China Nouă, citată de AFP.

Proiectul constă în transformarea 
anumitor drumuri și zone de câmpie în păduri 
de bambus, alimentul esențial al ursului 
panda, a explicat agenția chineză de presă. 
Proiectul va fi terminat până la începutul 
mileniului trei.

Habitatul tradițional al ursului panda, din 
provinciile Sichuan, Shaanxi și Gansu, a fost 
deteriorat de om, iar urșii au ajuns să trăiască 
în zone din ce în ce mai mici, mai depărtate 
una de alta, fără legătură între ele. Acest lucru 
blochează schimburile genetice între diferite 
grupuri de urși panda, subliniază China Nouă.

Autoritățile chineze au alocat 300 de 
milioane de yuan! (36,14 milioane de dolari) 
pentru acest proiect destinat salvării 
animalului simbol al țării. (Mediafax)

15 BIRTURI... NICI O 
FRIZERIE, NICI O 
CIZMĂRIE

în satele comunei Vețel 
există nu mai puțin de 15 unități 
de alimentație publică unde se 
desfac băuturi alcoolice. Sunt 
șase birturi în Vețel, trei în Mintia, 
trei în Leșnic și trei în Muncelu 
Mic. Nu există în schimb nici o 
unitate fie de stat, fie privată - din 
sfera prestărilor de servicii. Astfel 
că pentru un simplu tuns, pentru 
repararea unor ghete ori pentru 
curățarea unor haine oamenii 
sunt nevoiți să se deplaseze la 
Deva, suportând în plus față de 
prețul respectivului serviciu și 
costul transportului.

NU SUNT MAI MULTEMAȘINI DE SPALAT
NEMULȚUMIȚI DE 

BINELE FĂCUT
Până și pentru filosofi ,,ce e 

rău și ce e bine" a fost 
dintotdeauna greu de stabilit, 
pentru că același lucru poate fi 
apreciat în același timp „bine" de 
unii și rău de alții. Bunăoară, 
Primăria Vețel a considerat că 
face un bine atunci când a avut 
inițiativa de a duce balastru pe 
strada Școlii din satul Vețel. 
Angajații Primăriei au crezut că 
oamenii vor aprecia această 
inițiativă și vor fi mulțumiți că locul 
gropilor și al noroaielor va fi luat 
de balastru. Numai că oamenii s- 
au arătat nemulțumiți de ,,binele” 
făcut, ei refuzând să ajute la 
împrăștierea balastrului și 
întrebând revoltați ,,de ce nu se 
face asfalt?!"

NOI CERERI PENTRU 
AJUTOARE SOCIALE

La începutul anului la 
Primăria Vețel erau în plată 40 de 
asistați social. între timp numărul 
acestora a crescut, la ora actuală 
existând 50 de dosare de ajutor 
social. Iar ca un semn că sărăcia 
îi afectează pe tot mai mulți 
oameni, la Primăria Vețel au mai 
fost depuse în ultimul timp 15 
cereri de ajutor social care vor fi 
supuse atenției Consiliului local în 
ședința din luna noiembrie.

Ciprian MARiNUȚ ))

MODERN
• Noua mașină de spălat WHIRLPOOL are 
o gamă largă dc 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 htașina.
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.ESTE UNA SINGURA

Pentru detalii contactați partenerii noștri -autorizați!
• DEVA-SAT - Str. Avram lancu Bl. HI. parter. Deva • DOMUS - Str. 
Mihai Viteazu nr. 43, Vulcan • ELECTROSTAR - Str. I Decembrie 
I9l8. 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. I Decembrie 19I8 nr. 59, 
Petroșani / Bd. Eroilor Bl. E. Orăștie • SILOG ELECTRONICS - Bd. 
Decebal Bl. S, parter, Deva • SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva

ADUCE CALITATE VIEȚII
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pentru fiecare pacient. Noua direcție de dezvoltare poartă 
denumirea simbolică de ”e- health".

Si Comerțul electronic are astăzi un ritm de 
dezvoltare tot mai accelerat. De exemplu, compania 
PointCast, una dintre primele firme care au promovat 
tehnologia “push media", de livrare a informațiilor direct pe 
desktop-ul utlilizatorilor, va oferi un nou serviciu de comerț 
electronic numit Marketplace. Noul serviciu on-line este 
sponsorizat de VISA și va permite cumpărarea de hardware, 
cărți și alte mărfuri, prin mijloace exclusiv electronice.

Un cjrup de firme producătoare de publicații, 
software și echipamente electronice, s-a angajat să lucreze 
împreună în vederea stabilirii unui standard în domeniul 
cărților electronice. Printre susținătorii standardului sunt 
firme ca . Microsoft, SoftBook Press,Bertelsmann, 
HarperCollins Publishers, Penguin Putnam, Simon & 
Schuster si Time-Warner Books. Standardul va avea la bază 
formatele HTML și XML. Publiciștii sunt atrași de formatul 
electronic deoarece pot astfel salva din fondurile 
necesare până acum pentru tipărire și distribuție. Pe de
altă parte aceștia au încă rezerve cu privire la securitatea i 
acestei tehnologii.

La Geoagiu Băi

Pensionarii îl preferă 
pe... Aurel Vlaicu

Dna Ioana Hoch, contabila șefi a bazei de tratament balnear 
“Aurel Vlaicu” din stațiunea Geoagiu Băi.

Foto: Traian MÂNU

- Stimată dnă Ioana Hoch, vă 
rog să descifrați și pentru colegul 
meu fotoreporter ce semnifică 
inițialele de pe frontispiciul acestei 
impunătoare clădiri care se cheamă 
Hotelul “Aurel Vlaicu”, din Geoagiu 
Băi.

- Din multele stațiuni de odihnă 
și tratament din țară, un număr de 
13 au fost preluate, în urmă cu 
câțiva ani, de către Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale și date în 
administrarea Direcției Generale de 
Pensii și Asigurări Sociale, 
Tratament Balnear pentru Agricultori 
(DGPASTBA). Pe noi, cei de aici, 
lumea ne cunoaște și ne caută după 
numele hotelului, "Aurel Vlaicu”.

- Să înțelegem că deserviți 
numai pensionarii din agricultură?

- Așa a fost cândva. Acum 
primim pensionari din toate 
domeniile de activitate și din toate 
zonele țării.

- Ș/ vin oamenii la “Aurel Vlaicu" 
la Geoagiu, dnă Ioana Hoch?

- Din an în an mai multi. Anul în 
curs a însemnat un adevărat record, 
gradul de ocupare, cumulat din 
ianuarie în noiembrie, fiind de 97 la 
sută. La această oră, din cele 250 
de locuri sunt ocupate 200, însă în 
următoarea serie se anunță mai 
multi oaspeți.

- Dacă am intrat în perimetrul 
cifrelor și pentru că sunteți contabila 
șefă a unității - iar asta de multă 
vreme vă rugăm să ne spuneți cât 
trebuie să plătească un bătrân, pe 
deasupra și beteag, pentru un bilet 
aici?

- Costul unui bilet de 18 zile, în 
care se includ masa, cazarea și 
tratamentul, este de 1.557.600 de 
lei, însă pensionarul va plăti la oficiul 
de pensii de unde-și procură biletul 
doar 75 la sută din cuantumul 
pensiei sale lunare. Eu cred că nu 
e mult.

- Iar condițiile de odihnă și 
tratament?

-încercăm și chiar reușim să le 
menținem la un nivel ridicat. 
Camerele, de 2 și 3 paturi, sunt 
cochete și curate, avem apă caldă 
și termală în permanență, încă din 
luna septembrie dăm căldură prin 
centrala termică proprie, tratamentul 
este asigurat de către cadre

medicale și medii de înalt 
profesionalism și solicitudine. Și 
în camere și la sala de mese și la 
baza de tratament s-au făcut o 
serie de îmbunătățiri și 
modernizări ambientale, au mai 
fost procurate unele aparate și 
echipamente medicale, am 
introdus telefonia în fiecare 
cameră, în 40 de camere am 
montat televizoare și avem 
comandate alte 30, vrem să 
facem șederea pacienților la noi 
cât mai ușoară și plăcută.

- Cu mâncarea am auzit că 
se stă cam rău...

(O umbră îi străfulgera 
chipul.)

- Glumiți. Vorbiți cu oamenii. 
Nu cred că se mănâncă în multe 
locuri așa bine. Avem o solidă 
rețea de aprovizionare cu 
alimentele de bază, de la 
partenerii tradiționali, dar și de pe 
piața liberă, de unde putem 
cumpăra mai lesne. Apoi 
dispunem și de o gospodărie 
anexă proprie, cu 30-50 de porci, 
din care ne sporim necesarul de 
carne.

(întrebasem... la derută. 
Dialogurile noastre prealabile cu 
câțiva oaspeți anticipaseră 
afirmațiile dnei contabile șefe 
Ioana Hoch.)

- Am văzut că în unele zone 
se lucrează. Ce mai faceți?

- Continuăm cu lambrisarea 
interioarelor, inclusiv la baza de 
tratament, facem unele reparații, 
iar din 20 decembrie a.c. până în 
7 ianuarie 1999 nu vom avea 
oaspeți. Dar nici odihnă. Va fi o 
perioadă de curățenie generală, 
încât în 8 ianuarie să redeschidem 
ușile clienților noștri într-o 
atmosferă și mai plăcută. Să bea 
mai cu poftă apele minerale de la 
Geoagiu Băi, să-și refacă 
sănătatea cu apele tămăduitoare 
de aici, în aerul ozonat din acest 
colț de rai, cum îi spun zonei mulți 
dintre cei care vin o dată la 
Geoagiu și care doresc să revină 
de cât mai multe ori.

Este, într-adevăr, frumos și 
plăcut de mers la Geoagiu Băi în 
orice anotimp.

Dumitru GHEONEA
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VANZARI
1 CUMPĂRĂRI "

• Vând teren intravilan, livadă 
pomi, Geoagiu Băi, 30.000 lei/ 
mp și bicicletă bărbătească 
Pegas. Prețuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20.

• Se vinde spațiu comercial 
și de producție, atelier prepa
rate din carne, cu sau fără 
utilaje, situat în Orăștie, str. N. 
Bălcescu,26. Tel. 247470, 
241574 (3803)

• Vând apartament 2 ca
mere, lâncjă piață,, convenbil, 
623710 (3803) ’

• Vând garsonieră, confort 
unu, Deva, str. Bălcescu, bl 19 
A, sc.2, ap. 39, preț negociabil, 
49 milioane lei. (3815)

• Vând urgent casă cu gră
dină, sat Nojag, nr.28. Tel. 
667204, 667166 (3817)

• Vând garsonieră Geoagiu 
Băi, Mercedes 100. 054/ 
571565. (3981)

• Vând casă nouă, Deva, ultra
central, 5 camere, 2 garaje. Tel. 
234406, 217180, după ora 18,

• Vând casă, Sîntandrei, 
120, 4 camere, gaze, curte, 
grădină, pivniță, preț conve
nabil sau schimb cu aparta
ment central, Deva, plus dife
rență. Informații la domiciliu. 
Tel.’217048, in't.221 (4758)

• Vând Skoda S100, preț 5 
milioane lei. Tel. 624540, după 
ora 17. (3814)

• Vând Mercedes 190 E, 
înmatriculat, avariat caroserie 
stânga. Informații tel. 094/ 
539352.

• Vând Opel Record cu 
certificat de înmatriculare sau 
pe bucăți. Tel. 620156 (3550)

• Vând combină Class Die
sel și Raba, 12 tone, basculantă 
tip carosată. Tel. 730779 (3819)

• Vând Dacia 1309 E, fabri
cație 1996, octombrie, RAR 
2000. Tel. 718908 (5500)

• Vând Renault 11 Diesel, 
1988, geamuri electrice, închi
dere centralizată. Tel. 094/ 
636427 (5092)

• Vând Dacia 1300, stare de 
funcționare, fără talon, Păclișa, 
165.’Tel. 094/212039 (5759)

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

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

• Vindem și montăm par
brize auto pentru autovehicule 
import și autohtone. Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 
219167 (4708)

• Vând convenabil mobilă 
bucătărie Bonanza, sobiță 
încălzit (gaz,lemne), sobă 
Vesta (gaz,lemne), boileY elec
tric 100 litri, sobiță petrol, 
mașină spălat Alba lux 4. Tel. 
215437 (4726)

• Viagra, spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potență, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând parchet stejar, fag
etc. uscat, Orăștie, tel. 241468. 
(3557)______________________

• Cumpăr societate comer
cială de producție cu activitate, 
înființată înainte de 31 decem
brie 1994. Tel. 094/561578, 
261687 (3604)

• S C. Suinprod SA Orăștie 
vinde la licitație publică în data 
de 25.11.1998 mijloace fixe 
din dotare. Informații la sediul 
societății. (3810)

• Vând mașină cusut blă
nărie, stare bună. Informații 
tel. 054/242357 (3560)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile, Deva, str. 
Dragoș Vodă, nr.14. Tel. 
225075 (3605)

• Vând motor Opel Kadett 
1,8 I. Tel. 092/490282 (4751)

• Vând în rate cruce mar
mură, 2 milioane, cruce mo
zaic 450 000. Tel. 262290, 094/ 
230856 (5499)______________

• Societate comercială vinde 
centrale termice, calorifere din 
oțel, țșavă XLPE și fitinguri. Tel. 
092/701072 (5498)

ÎNCHIRIERI

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

OFERTE DE
SERVICII

• Kiskun România angajea
ză ingineri agronomi - repre
zentanți județeni (zonali) pen
tru distribuție Samanta hibrizi 
porumb. Informații tel/fax: 059/ 
144237, 094/525046. (OP)

• Companie oferă locuri de 
muncă. Condiții: fără cazier, 
minimum studii medii, prezență 
agreabilă. Oferim: câștiguri 
cuprinse între 2.200.000- 
3.800.000 lunar. Posibilități 
rapide de promovare. Tel. 092/ 
440080, 713962 (5488)

• Societate comercială ofe
ră servicii de'contabilitate. Tel. 
220898, între orele 8-16 sau 
620541, după ora 16. (3603)

• Selecționăm persoane 
tinere, ambițioase, dornice de 
afirmare, pentru a-i forma în 
marketing. Posibilități de avan
sare, carieră plină de succes, 
salariul 1.500.000-2.000.000/ 
lună. Experiența nu este nece
sară. Pentru domnișoara 
Beatrice. Tel. 627527 (3816)

• Angajez vânzător gestionar 
bărbat, minimum studii medii, 
profil tehnic, pentru magazinul 
din Brad, str. A.lancu, bl.43. Tel. 
230613 sau 092/398437 (4754)

• S.C. Marrom Distribution 
angajează cu contract de muncă 
agent vânzări, cu experiență, cu 
domiciliul stabil la Hunedoara, 
pentru orașele Simeria, Orăștie, 
Hunedoara. Trimiteți C.V. pe 
adresa firmei: Sibiu, str. Alba lulia, 
nr. 110. (3606)

DIVERSE

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, S.C. Erhan Import 
SRL Ilia, str. M.Viteazul, bloc Ml 

,2, anunță începerea demer
surilor pentru obținerea acor
dului de mediu pentru magazin, 
situat în Ilia, DN 7 (parcare mo
tel). Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25. (3827)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
serviciu nr. 2205 eliberată de 
ISCLAUAT București, pe nu
mele Alic Dinu Vasile. O declar 
nulă. (3812)

DECESE

• Soția Rodica și fiul Adrian 
cu adâncă durere în suflet 
anunță trecerea în neființă a 
celui care a fost

sing. EMIL DUMITRU
soț și tată de excepție. Corpul 
neînsuflețit este depus la do
miciliul din str. Oituz, nr. 30. 
înmormântarea va avea loc azi, 
ora 14, la Cimitirul ortodox din 
str. M.Eminescu, Deva. (4759)

• Colectivul S.C.CEPROMIN 
SA Deva ește alături de familia 
îndoliată în aceste momente 
grele pricinuite de dispariția 
fulgerătoare a celui care a fost 
un bun coleg și prieten

EMIL DUMITRU
Amintirea lui, a unui exce

lent specialist și om adevărat, 
va rămâne neștearsă în me- 
moria noastră. (4759)

• Comitetul director al Partidu
lui România Mare - Filiala jude
țeană, organizațiile municipale, 
orășenești și comunale, membrii 
și simpatizanții P.R.M. aduc un 
ultim omagiu celui care a fost 
Președintele Filialei Județene

sing. EMIL DUMITRU
Suntem alături de familia 

îndoliată și-i adresăm sincere 
condoleanțe. Nu te vom uita 
niciodată: (3833)

• Odată cu căderea 
frunzelor, a plecat dintre 
noi draga noastră colegă

LALI COLCERU
lăsând un Imens gol în 
sufletele noastre. Ne va 
lipsi mereu generozitatea 
și noblețea ei sufletească. 
Dumnezeu s-o odihneas
că! Colegii de școală și 
prietenii. înmormântarea 
va avea loc miercuri, ora 
13, la Șard, Alba.

• Cu adâncă durere și sin
cere regrete soțul Mircea anunță 
rudele, prietenii și pe cei care 
au apreciat-o că s-a scurs un 
an de când a plecat pe drumul 
fără de întoarcere cea care a fost 
o soție minunată, o prietenă 
devotată și un cadru didactic de 
prestigiu hunedorean

7109 lei

1753 lei

100 lire italiene 594 lei

9861 lei 
5876 lei 
8240 lei 
16423 lei

1 franc elvețian

1 franc francez

prof. VIORICA ZASLOTI
Parastasul de pomenire 

duminică,115 noiembrie 1998, 
ora 10, la Biserica din Vețel. 
Dumnezeu s-o odihnească! 
Lacrimi și flori pe tristul tău 
mormânt. (3826)

PRONOSPORT
1 BARI PARMA 1-1 X
II BOLOGNA X
III CAGLIARI J JPjAdțNZA 3-2 1
IV FIORENTI1 VENEZIA 4 -1 I
V LAZIO - Tmpqli 4-1 1
VI MILAN 2-2 X
VII PERUGIA VICENZA 3-1 1
VIII SAMPDORIA j’ SALERhh^SFiĂ* 1-0 1
IX UDINESE - JUVENTU.S 2-2 X
X CHIEVO ■ G*JOA"Z 1-1 X
XI MONZA - TOR IN© 0-2 2
XII REGGINA - REGGIANA 3-0 1
XIII TREVISO - BRESCIA 1-0 1

Fond de câștiguri: 478.242.815 lei.

1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor 
în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

0

“Am epuizat posibilitățile de dialog
Acestea au fost cuvintele cu 

care domnul Petru Vaidoș, preșe
dintele sindicatului Siderurgistul din 
Hunedoara, a definit ieri, 9 noiem
brie a.c., acțiunile de protest ale 
filialei județene Hunedoara a Con
federației Naționale Sindicale “Car
tel Alfa”. începând cu ora 10, Pre
fectura a fost pichetată de membrii 
acestui cartel, urmând ca miercuri, 
11 noiembrie a.c., să aibă loc un 
miting în fața aceleiași instituții. 
Făcând parte dintr-un program mai 
amplu de proteste inițiat de către 
Cartel Alfa la nivel național, acțiu
nea de ieri s-a dorit a fi un semnal 
de alarmă pentru factorii de deci
zie de la București. Județul Hune
doara se află în fața unei situații 
disperate, existând pericolul de a 
ajunge calamitat social.

Reprezentanții hunedoreni ai 
“Cartelului Alfa” au fost primiți și 
de domnul subprefect Nicolae 
Segesvari, domnia sa exprimân- 
du-și regretul că nu mai are posi
bilitatea de a interveni pentru te- - ___ __

'---------------- - S

Spațiul comercial de la 
parterul "Ulpiței", cum 
s-a încetățenit denumirea în 

rândul devenilor, și nu numai al 
lor, reamenajat, arată bine și 
presupune o bună și promptă 
servire a cumpărătorilor. Dar 
când ești nevoit să intri în 
acest magazin, constați cu 
părere de rău că lucrurile nu 
stau tocmai așa.

"Promptitudine”
Marți, 3 noiembrie a.c., în 

jurul orei 15,30, solicitând vân
zătorului de la raionul specia
lizat niște bolțuri, mi se răs
punde scurt "N-am". Uitându-mă 
prin magazin, rog vânzătoarea 
de la raionul din mijloc să-mi 
recomande ceva career putea 
înlocui bolțurile. îmi arată un 
șurub, cu care rămân în mână 
preț de câteva minute (puteam 
chiar să plec cu el), timp în 
care se oferă și se cumpără, 
de la o doamnă ce făcea tot un 
fel de comerț, cașcaval, Cappu- 
cino ș.a. în prezența și a altor 
cumpărători. Trei, patru, dacă 
nu cinci vânzători trec unul pe 
lângă altul, intră și ies din ma
gazie, de nu mai ști cui să te 
adresezi.

După ce, în sfârșit, intru în 
posesia unui bon și achit con
travaloarea șuruburilor revin la 
tejghea așteptând să fiu servită. 
Nu mai era aceeași persoană, 
dar insist iar vânzătoarea, con
trariată, întreabă: "Nu v-au fost 
ambalate?” Nu era cazul, erau 
preambalate de fabrică.

Oare până când, indiferent 
că este vorba de lucruri mai 
mari sau mai mici, trebuie să ne 
izbim de lipsa de promptitudine 
a comerțului nostru, mai bine- 
zis a vânzătorilor lui, fie el de 
stat sau particular? (M. T.)

— » 
rezolvarea unor situații cum sunt 
Sistarea energiei electrice sau a 
gazului la întreprinderile cu pier
deri. Noile reglementări ale Gu
vernului României interzic orice 
interferențe ale conducerilor 
județene în rezolvarea acestor 
situații.

Pe lista de revendicări înain
tată ieri se află cereri precum cea 
privind elaborarea programelor de 
restructurare-relansare econo
mică pe sectoare de activitate, prin 
consultarea partenerilor sociali și 
corelate la nivelul întregii economii. 
Se cere elaborarea unei strategii 
energetice naționale, a unei stra
tegii a resurselor miniere conform 
cu necesitățile industriei, fiind po
sibile și subvenționările. De ase
menea, este necesară și redu
cerea prețurilor energiei electrice 
și a gazului metan la nivelul cos
turilor reale pentru a se putea re
lansa activitatea agricolă și indus
trială, reducerea fiscalității pe veni
turile rezultate din salarii și adop-

Refiia Autonomă de
Interes Local Hunedoara

Cu sediul îm Hunedoara, b-dul Republicii, nr.5
Organizează la sediul regiei, în data de 18 
noiembrie 1998, oira 10, concurs pentru:
❖ ocuparea unui post de maistru instalații.
Condiții: studii superioare-specialitatea instalații, vârsta 

maximă 30 ani.
❖ ocuparea unui post de maistru construcții.
Condiții: studii superioare în specialitatea construcții 

civile și industriale, vârsta maximă 30 ani.
❖ ocuparea a două posturi de sudor electric și 

autogen.
Condiții: să fie autorizat ISCIR, bărbat, vârsta maximă 40 ani.
❖ ocuparea a două posturi zidar.
Condiții: vechime în meserie minimum 10 ani.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul personal al RAIL 
Hunedctara, telefon 71105b.

z “ _ r (SLUJ IUj LL
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tarea Legii Asigurărilor de Risc 
Profesional.

Guvernul României este acu
zat că nu a respectat nici măcar 
uinul dintre termenele acordului din 
luina ianuarie, acord încheiat între 
reprezentanții federației Metarom 
și cei ai Ministerului Industriei și 
Comerțului. Deși termenele erau 
februarie și martie 1998, nici până 
acum nu au fost elaborate, spre 
exemplu, documentele privitoare la 
convenirea nivelului producției de 
oțel și elaborarea politicilor de pri
vatizare a Întreprinderilor.în aceste 
condiții dialogul nu mai poate fi 
posibil, urmând a se trece la acțiuni 
de forță.

âa o problemă colaterală, 
membrii filialei hunedorene a “Car
telului Alfa" s-au declarat împotriva 
înlocuirii abuzive a directorului de 
la CONEL, susținând că este ata
cat fățiș însuși județul Hunedoara 
în întregul său.

Andrei NISTOR
' 7J
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TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49" 
•> din 8.11.1998

7-48-17-26-10-15

O oportunitate dc zile mari pentru producătorii de mobilă și 
distribuitorii de materii prime din industria mobilei SC Aproterra SA

TRAGEREA 
NOROC 

din 8.11.1998

2-9-3-9-7-5-7

EXPOZIȚIE 
PAL MELAMINAT

•-

WIIWMIU
iHiiAiiu'iiio

“INTERSPAN”
Firma INTERSPAN Ungaria specializată în 

producție de pal melaminat ORGANIZEAZĂ o expoziție 
"SHOW CAR” a produselor sale:

• Pal melaminat;
• Pal postformatizat;
• Blaturi pentru bucătării;
• Pardoseli melaminate;
• Lambriuri melaminate etc.

NOI OFERIM ACUM PALUL MELAMINAT AL SEC. XXI.
Expoziția va avea loc în parcarea Hotelului Deva, pe data de 14.11.1998 

între orele 9.00 și 18.00.

ria

tadio/zașzțcaduiitrtiavnaitici

EUROVENUS s.r.l.
(Complex comercial Sântuhalm - DN7)

Cel mal mare șl mai modern magazin de 
prezentare șl desfacere a mobilei din țară, 
în suprafață de 3000 mp, vă Invită să-l 
vedeți, să alegeți, să cumpărați cele mal noi 
șl mal frumoase produse de mobilă, 
transportate șl montate de firmă la domlcllul 
dvs.

//camere de tineret (Indigene șl Import 
Franța)

//colțare din pluș (diferite nuanțe) 
///mochetă Import Belgia (modele șl 

culori variate)
'0 toate la cele mai avantajoase 

prețuri
0 zilnic între orele 8-18

T-K-i t'i in fi r-i fi ri iri ri ti e

V zi H ORADEA
ja • II L- str. Decebal nr.33

tel.: 059-136.712
IMPORTA Jl DISTRIBUIE 059-479.529

EN-GROS fax: 059-479.528

SEGMENTIA•
- cele mai mici prețuri '
- toate dimensiunile
- toate tipurile de mașini
- 0 SINGURĂ CALITATE: GERMANĂ^ZS

SC CORATRAIMS SA DEVA
Angajează

Vopsitor auto calificat
Cabină de vopsire ultramodernă, vopsele și tehnologie 

germană STANDOX.
Relații la telefon 054/212160, interior 111.

afîșaj electronic

)

Noua mașină inteligentă de spălat rufe, 
cu ajutorul celor 1500 de variante de pro
gram incluse în memorie, își alege sin
gură programul ideal pentru fiecare ciclu 
de spălare, temperatura potrivită și 
durata optimă, adaptată oricărui tip de 
material, de la cel mai sensibil la cel mai

S.C. COMAT
DEVA SA
Țeavă neagră pentru 

instalații și construcții, țevi 
zincate sau tablă neagră 

subțire, mijlocie și groasă, 
tablă decapată - puteți 
cumpăra, Ja 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.

tordbdla /MOL CARRIER
Uleiurile de motor

MOL CARRIER
I. :....

au denonstrat perfornante deosebite 
fiind la cele «ai exigente —î supusa 

feSti'Sto făcut» in laboratuaruio 
internationals.

..«I- -

nri sigura motoarelor si in conditi 
BIL extreme.

Dar acum nu numai motoarele |
■ câștig* cu 001! —BH

Câștigul este sunetul] sI. motorului când pornește-

PENTRU PERIO
-----

O acumulatoare auto ROMBAT cu 
asigurarea gratuita a service-ului în perioada 
de garanție și postgaranție. Având statut de 
distribuitor pentru acumulatoare ROMBAT 
face oferte comercianților pentru livrări en 
gros în condiții avantajoase;

O antigel concentrat utilizat în diluție 
1 /I cu apă distilată, la prețul de 10.422 lei 
litrul;

O folie de polietilena pentru solarii, 
din import, stabilizată la ultroviolete, cu 
garanție de 12 luni, lățime 10 m, grosime 
0,12 mm, la prețul de 1782 lei mp;

O anvelope MATADOR pentru 
autoturisme și autocamioane.

Preturile nu conțin TVA.
________ ______ I _______________ ______ _______ f_______ ______ ______________________ ______________________________

Pe scurt, noua mașină inteligentă de 
spălat rufe ARISTON DIALOGIC.

Caracteristicile modelului Ariston 
Dialogic AD 10: dimensiuni: 85 x 60 x 54 
cm; capacitate de spălare 5 kg; viteza 
de centrifugare max. 1000 rpm; sistem 
de control “Dialogic”, fuzzy logic; ciclu 
Cașmir; afișaj electronic pentru: 
duritatea apei, temperatura de spălare, 
durata ciclului de spălare, timp rămas 
până la sfârșitul programului de 
spălare, excludere centrifugă, etc; 
consum energie: 1,02 kWh.

4

V, ■

sistem de control 
“Dialogic”

Magazine:
FLANCO
B-dul Decebal, bl. S, parter
054/216 211
SILOG
B-dul Decebal, bl. S, parter
054/233 099
DEVASAT 1
Str. Avram lancu, bl. H1, parter
054/216 196
QUASAR
B-dul Decebal, bl. R, parter
054/222 999
SIMAL
B-dul Decebal,
Complex Comercial Central, parter
054/230 630

rezistent. Tot ce trebuie să faci e să ro
tești butonul de comandă al mașinii până 
la simbolul care indică cel mai sensibil 
tip de material din întreaga cantitate de 
rufe, s-o pornești și ești liber.
O mașină inteligentă, performantă, 
puternică, cu un finisaj elegant.

Informații suplimentare la Help Line 
01-250 8175 între 9“-18”.

â ARISTON
Mereu surprinzător!

I

Câștigătorii vorfl anunțați In presa In perioada 18-24 .01.1999 
Pentru Informații suplimentare sunați la 059/476091

TT1

prtnuiB 
adresa.

tipul uleiului cueparat . .■
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610.000.000 de 
lei prejudiciu 

(Urmare .din pag. T) 

autoturismele au fost cuțnpârate 
în țară. în acest fel, cei 4 infractori 
au reușit să scutească ilegal de 
taxe vamale 32 autoturisme, 
producând bugetului de stat un 
prejudiciu în valoare de 610 
milioane lei.

Actele de donație au fost 
falsificate de către Tudor Ștefan 
Olteanu și loan Mihai Ștefăniță prin 
redactarea conținutului pe calcu
lator și folosirea unei ștampile 
confecționate artizanal.

Pentru scutirea ilegală de 
taxe vamale și înmatricularea 
autoturismelor pe cele două 
asociații, cei 4 infractori au pretins 
diferite sume în lei și valută 
precum și bunuri în valoare totală 
de aproximativ 50 miligane de lei.

Daniel Ghiță a prezentat la 
Registrul Auto Român 14 chitanțe 
falsificate prin xerocopiere, 
reprezentând taxa pentru fondul 
special al drumurilor publice, 
producând, de asemenea, 
bugetului de stat un prejudiciu în 
valoare de 23.530.468 lei.

La propunerea organelor de 
poliție Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara a emis 
mandat de arestare preventivă 
pentru cei 4 inculpați pentru 
comiterea infracțiunilor de 
înșelăciune, folosire de acte 
falsificate și fals material în 
înscrisuri oficiale.

Cercetările continuă.

CASA AUTO TIMIȘOARA
■■

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

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

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

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.■ _________ —— ’ J

Formarea institutorilor
(Urmare din pag. 1)

învățământului francez" și "Locul 
I colegiilor pedagogice în sistemul 

belgian de învățământ"), care au 
fost prezentate în plen. Au mai fost 
supuse atenției participanților 
comunicările “Misiunea institutorului 
în satul românesc", susținută de 
conf univ.dr. Ștefan Chișu de la 
Universitatea de Vest Timișoara, 

i "Colegiul pedagogic universitar, 
continuare firească a liceului 
pedagogic", de prof. Liviu Popescu, 
directorul școlii gazdă, și "Aspecte 
specifice ale formării cadrelor în 
domeniul pedagogiei curative de 
orientare antropozofică", de prof. 
Petru Neag de la Centrul de 

, Pedagogie Curativă Simeria Veche, 
înființarea Colegiului Universitar 

I de Institutori pe lângă Liceul
Pedagogic “Sabin Drăgoi" Deva, din 
anul școlar 1997/1998, constituie o 

I inițiativă normală care duce la 
| continuarea activității prestigioase 
I de formare a cadrelor didactice 
i desfășurate de-a lungul timpului.

Cum se precizează în invitația-pro- 
gram liceul devean funcționează 
neîntrerupt din 1870, când s-a 
organizat ca prima școală 
preparandală perltru învățători, 
inițialîn limba maghiară, apoi numai 
în limba română. După ce în timpul 
primului război mondial Școala 
Normală a funcționat la Budapesta, 
din 1919 a revenit “acasă”, dând 
județului și țării mii de învățători și 

educatoare. în curând va da 
învățământului românesc și 
institutori pregătiți să răspundă 
noilor cerințe impuse de 
restructurarea adusă de reformă.

Lucrările simpozionului au 
continuat vineri după-masă 
(după o pauză) și sâmbătă 
dimineața. Au fost abordate teme 
vizând ariile curriculare>la nivelul 
colegiilor universitare, probleme 
de organizarea practicii 
pedagogice și resurse materiale 
și umane. în acest cadru s-a 
subliniat necesitatea ca dascălul 
să redevină figură centrală în 
lumea satului românesc așa cum 
a fost cândva, ca formarea sa 
să urmărească atât componenta 
culturală cât și cea a deprinderii 
limbilor străine. S-a discutat 
despre formarea institutorilor dar 
și despre reformarea cadrelor 
didactice care au doar studii 
liceale, s-a comparat sistemul 
nostru de învățământ cu cele 
francez și belgian, precizându- 
se că liceul devean își va con
tinua și extinde colaborarea 
externă cât și faptul că prin 
Internet are acces la sursele de 
informare din Arras. Simpozionul 
ce a dezbătut pentru prima dată 
pe țară probleme ale acestei 
structuri instituționale, care acum 
își caută propriul d.rum în 
învățământul române’sc, s-a 
bucurat de o numeroasă 
prezență și de interes din partea 
particioantilor.

în

i Cerul va prezenta | 
. înnorări în vestul, centrul șl . 
I nordul țării, unde vor fi I 
| precipitații mixte, favora- | 
. bile producerii poleiului. în . 
I rest va fi ceață. Vântul va I 
I mal avea Intensificări la l 
; munte. Temperatura, 
| creștere față de zilele pre- | 
I cedente, se va situa dlml- ■ 
1 neața între -4 și 4 grade, iar 1 
| la amiază între 2 și 10 gra- | 
■ de, cele mai mari în zona ■ 
1 deluroasă din vestul tării.
I____________________________________________I

(Urmare din pag. 1)

economice. întotdeauna m-am 
aflat într-o dificilă "echilibristică” 
între două curente antagonice. 
Unul era reprezentat de 
necesitatea strângerii șurubului, 
în speță tăierea curentului 
electric la rău platnici, pentru 
accelerarea recuperării datoriilor 
în interesul binelui economic al 
CONEL. în "contracurent” veneau 
influențele de la nivelul prefecturii 
și al puternicului grup 
parlamentar hunedorean, 
preocupate, în principal, de 
menținerea păcii sociale. N-am 
cedat niciodată ușor acestor din 
urmă presiuni și atunci când am 
făcut-o a fost numai în cazurile 
extreme.

REP.: Vi se reproșează 
restanțe la încasarea producției 
pe luna octombrie. Ce nivel au 
aceste restanțe ?

C.C.: Din facturatul de 76'de 
miliarde de lei pe luna octombrie 
1998 am încasat efectiv 52,4 
miliarde. Urma să se 
compenseze suma de 19,8 
miliarde de la R.A.H. Petroșani și 
3,5 miliarde de la CFR Timișoara, 
agenți economici la care CONEL 
este dator. Cu aceste compensări 
procentul de încasare gr fi fost 
de 99,7 %. Problema este cu 
“Siderurgica" Hunedoara, RAC 
Deva și "Sidermet” Călan, care 
dețin peste 40 % din consumul 
de energie electrică al județului. 
Dacă acești operatori economici 
plăteau măcar 60 la sută din 
valoarea facturii lunare, 
încasările noastre ajungeau la 
120 la sută, recuperând 
restanțele.

REP.: De ce nu i-ați 
deconectat?

C.C.: Sunt protejate prin lege. 
Chiar dl ministru Berceanu a 
precizat, într-o intervenție făcută 
publică, că prin HG 212/1995 
există 18 societăți comerciale 
cărora nu li se pot sista 
furnizările de energie electrică. 
Printre cele 18 figurează 
"Sidermet” Călan și “Siderurgica" 
Hunedoara. în consecință am 
procedat la măsuri de limitare a

Directorul Sucursalei de 
Distribuție Deva a fost*

demis... prin telefon
consumului acestor firme pentru 
a tempera ritmul creșterii 
datoriilor acestora către noi. De 
sistare totală a curentului nici nu 
poate fi vorba în aeeste cazuri.

REP: D-le director, credeți 
că demiterea d-voastră are o 
sorginte* din zona politicului?

C.C.: Nu cred, atâta timp cât 
omologul meu din județul Caraș- 
Severin, dâmis și el, deține 
funcție în PD la nivel județean. 
Funcționează o lege a 
arbitrariului! Poți fi destituit și 
dacă nu întrerupi furnizarea 
energiei la rău-platnici, dar și 
dacă o faci. De exemplu, acum 
trei ani, la sucursala Deva a fost 
destituit un director adjunct 
tocmai pentru întreruperea 
furnizării energiei electrice la 
marii consumatori datornici.

REP.: Să fie atunci aceste 
demiteri o ofensivă împotriva 
acelor garnituri doi și trei, care, 
se spune, sunt refractare la 
reformă?

C.C.: Până la nivelul meu 
decizional, sunt nici mai mult, nici 
mai puțin, decât trei trepte 
ierarhice. Deci există posibilitatea 
ca decizia să se altereze 
complet când deja ajunge la mine. 
Nu asta e problema. Grav este, 
după părerea mea, că demiterea 
directorilor de sucursală, 
cunoscători și apropiați cel mai 
mult de realitățile producției, 
tocmai acum, în plină 
reorganizare a energeticii 
românești, rupe periculos actul 
de conducere cu efecte 
imprevizibile pentru perspectiva 
imediată.

“ îl apărăm pe 
salariatul Cazan, nu 
pe directorul Cazan"

Nemulțumit de modul în care 
s-a făcut destituirea directorului 
sucursalei, Sindicatul Ener- 

geticienilor din cadrul SD Deva, 
în urma hotărârii luate la nivelul 
Federației Naționale a 
Sindicatelor din Electricitate 
“UNIVERS", a hotărât 
întreruperea totală a lucrului 
începând cu această dimineață. 
Au subscris la aceasta peste 
50 la sută din salariații 
sucursalei. Contactat telefonic, 
dl Adolf Mureșan a precizat că 
sindicatul și salariații sucursalei 
apără "drepturile salariatului 
Cazan" și nu pe cele ale 
directorului. “E inadmisibil ca, 
pe niște explicații puerile, un 
salariat al nostru, fie el director 
sau portar, să fie demis de așa 
manieră, precizează dl 
Mureșan. Conform legislației în 
vigoare, orice destituire trebuie 
să fie precedată de anumite 
etape de analiză documentată 
a situației, de ascultare a celui 
în cauză și obligatoriu, dacă 
este cazul, de parcurgere a 
câtorva etape punitive 
graduale. Noi îl apărăm pe 
salariatul Cazan și niște 
principii de bază care ar trebui 
să guverneze relațiile stabilite 
între părți prin contractele 
colective și individuale de 
muncă. Modul în care a fost 
demis directorul Cazan, similar 
destituirilor în cazul unei 
încălcări flagrante a disoiplinei 
sau a unor fapte infracționale, 
creează un precedent 
periculos pe care dorim s$-l 
evităm". Sindicaliștii de la SD 
Deva nu vor relua lucrul până 
când un reprezentant al AGA 
“CONEL" nu va veni la Deva 
pentru analizarea situației. S-a 
întocmit o riotă de protest 
adresată, printre alții, către 
AGA “CONEL", conducerii 
“Electrica” S.A. și subpre
fectului de Hunedoara.


