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MEN a anunțat că Direcția 
Generală a Învățământului Supe
rior va elabora până pe 20 
ianuarie 1999 proiectul Hotărârii 
de Guvern privind admiterea în 
învățământul superior de anul viitor, 
în acest an universitar, numărul de 
locuri subvenționate de la buget 
va fi stabilit pe baza analizei ce 
va fi întocmită de Agenția de 
dezvoltare a învățământului și 
cercetării universitare. Agenția se 
va consulta cu ministerele, agenții 
economici și ceilalți factori inte
resați. MEN spune că universitățile 
vor avea autonomie deplină în 
stabilirea locurilor cu taxă. (A)

Puncte de vedere

Good bye, 
stand-by!

în perioada 1-7noiembrie a.c. s-a aflat din nou în 
țara noastră o delegație a Fondului Monetar 
Internațional, în frunte cu negociatorul șef Poul 
Thomsen.

Misiunea FMI venise de data asta mai încurajator 
decât oricând pentru noi, în speranța îmtfieierii unui 
nou acord de împrumut stand-by, după ce toate 
celelalte de până acum eșuaseră. Era și credința 
naivă că, afiăndu-se pentru ultima dată în România, 
urmând să activeze în continuare ia Moscova, Poui 
Thomsen va trece cu vederea neimpiiniriie 
Guvernului și va admite încheierea mult așteptatului 
acord. Acordul ne era benefic din mai multe puncte 
de vedere. El ar fi ajutat România să obțină o 
finanțare externă pentru a face față serviciului ridicat 
ai datoriei sale externe din anul viitor, când trebuie să 
returnăm 2,2 miliarde de dolari, și să acopere 
deficitul balanței comerciale și al bugetului pe 1999, 
mpi sărac ca niciodată.

"întotdeauna sunt optimist’’, declara Poui 
Thomsen ia sosirea ia București, dând Iluzia că 
acordul va fi încheiat. Tristă iluzie. După discuțiile cu 
reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Finanțelor, 
Băncii Naționale, misiunea FMI, întregită cu Emanuel 
Zervoudakis, înlocuitorul Iul Pout Thomsen pentru 
țara noastră, și-a amânat verdictul până ia începutul 
anului viitor. Ceea ce a văzut și a auzit misiunea FM! 
privind îndeplinirea unor angajamente și condiții 
care să dea undă verde încheierii acordului stand-by

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Ca peste tot și în furnizarea 
căldurii banii vorbesc

ANCHETA 
săptămânii

in fiecare iarnă căldura caloriferelor este 
o problemă foarte delicată. Situația furnizării 
căldurii către agenții economici și populație 
se schimbă de la o zi la alta. Principalii 
vinovați de aceste perpetue schimbări, 
uneori in bine alteori în rău, sunt banii care - 
vorba cântecului - vorbesc. Care este la ora 
actuală situația furnizării 
căldurii în municipiile Deva 
și Orăștie am încercat să 
aflăm într-un raid - anchetă 
întreprins recent în cele două 
localități.

Retehnologizări și reparații doar în 
limita fondurilor disponibile

“Din punct de vedere tehnic, SC Apaterm 
SA este în măsură să asigure furnizarea 
căldurii la nivelul anilor trecuț'i. Mai mult 
decât atât, urmare a retehnologizării a șase 
puncte termice la care s-au înlocuit 
schimbătoarele de căldură cu fascicole 
(randament 65 la sută) cu schimbătoare în 
plăci (randament 95 la sută), în zona 
centrală furnizarea căldurii se face la 
parametri calitativi superiori. Deși rețelele 
s-au înlocuit doar în mică măsură - 
programul de investiții în acest sens fiind 
foarte subțire - probleme deosebite mai 
sunt doar în cartierul Micro 15, unde rețeaua 
necesită înlocuiri masive și în cartierul Cuza 
- Vodă, unde conductele au fost afectate de 

„OMUL ESTE VALOAREA 
SUPREMĂ PENTRU OM"

Sunt sensuri care-l raportează pe om nu doar la o 
altă persoană, ci la o colectivitate, mai mică sau mai 
mare, la întreaga societate. în ultimii ani ne-am obișnuit 
să cerem mereu ajutorul celor de „dincolo" chiar pentru 
lucruri a căror rezolvare o puteam găsi și noi, împreună, 
aici.

Admirăm pe acei oameni care au venit din străinătate 
fără a aștepta răsplată sau ovații. Ne-au dat o lecție 
prin acțiuni de amenajări, reparații și dotări în casele de 
copii, dată fiind situația economică prin care trece 
societatea noastră.

Urmărim la televizor, citim în presă despre acțiunile 
lor caritabile, exclamând că „ei stau mai bine financiar”.

Da, într-adevăr, dar mai există și un „Dar?" Noi, așa 
în sărăcia noastră, vom sta mereu cu mâinile în sân 
așteptând să ne rezolve alții problemele?

Asociația „Alter Ego” face un apel la agenții 
economici, la oamenii de bine să-i fie alături în sprijinirea

Carmen MiCU (Asociația “Alter Ego”)
________________________ (Continuare în pag. 8) t

Deva. Piața Victoriei, unde șahiștii amatori au locurile lor.
Foto: Traian MÂNU

pânza freatică care e foarte sus” - spunea dl 
Liviu Antal, director general al SC Apaterm 
SA Deva.

La Orăștie, mărturisea dl Petre Icodim, 
director general al SC Activitatea Goscom 
SA, la toate punctele termice din oraș s-au 
efectuat lucrări de revizii și reparații 

necesare funcționării în 
condiții optime în sezonul 
rece, înlocuindu-se și aici 
schimbătoarele de căldură 
vechi cu altele noi și 
performante. Există însă și în

Orăștie rețele de distribuție destul de 
degradate în special în zona Pricazului și în 
subsolurile blocurilor, ceea ce implică 
pierderi destul de ridicate în sistem și 
cheltuieli mari de întreținere.

intre ciocan și nicovală

Cele două societăți cumpără agent 
termic de la Termocentrala Mintia, respectiv 
ROMGAZ și furnizează căldură populației, 
agenților economici și Instituțiilor bugetare. 
Având de încasat bani pentru serviciile 
efectuate și de plătit proprii furnizori, cele 
două societăți se află între ciocan și 
nicovală.

Cristina CÎNDA, 
_______Ciprian MARiNUȚ 

(Continuare în pag. 8)

S-a stabilit 
structura 

noului guvern
Liderii coaliției de guvernământ au 

stabilit marți structura noului guvern și 
distribuția politică a portofoliilor. Noul 
guvern va fi format din 17 ministere, 
plus primul ministru, și va fi instituit prin 
hotărâre de guvern. Deși s-a vorbit mult 
timp de comasări importante în 
structura guvernului, s-a convenit doar 
asupra trecerii atribuțiilor Ministerului 
Cercetării la Ministerul Educației 
Naționale. Apoi o serie de modificări de 
fond vizează înființarea unor agenții și 
departamente. Astfel, din ministere, 
Turismul și Comunicațiile devin agenții. 
Tot departamente - în subordinea 
primului ministru - vor deveni și 
Privatizarea, Reforma, Relația cu 
Parlamentul și Administrația Publică 
Locală.

lată cum ar arăta, în principiu, 
schema noului guvern:

1. Ministerul Justiției - PNL
2. Ministerul Afacerilor Externe - PD
3. Ministerul de Interne - PNȚCD
4. Ministerul Finanțelor - PNL
5. Ministerul Apărării Naționale - PD
6. Ministerul Industriei și Comerțului - 

PD
7. Ministerul Transporturilor - PD
8. Ministerul Agriculturii și Alimen

tației -PNȚCD
9. Ministerul Sănătății - UDMR
10. Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale - PSDR
11. Ministerul Educației Naționale - 

PNȚCD
12. Ministerul Culturii - PNȚCDI
13. Ministerul Lucrărilor Publice - 

PNȚCD
14. Ministerul Apelor, Pădurilor și 

Protecției Mediului - PNȚCD
15. Ministerul Tineretului și Sportului 

-PNL
16. Departamentul Minorităților 

Naționale - UDMR
17. Departamentul Integrării 

Europene - PNȚCD

Sâmbătă lângă Arad
0 primă acțiune pentru vânzarea 

de juninci din Austria
Asociația Generală a 

Crescătorilor de Tauri nedin 
România a luat o inițiativă 
inedită până acum, care 
constă în încercarea de a 
organiza prima licitație 
publică pentru vânzarea a 30 
de juninci din rasa Fleckrich 
- Siemental cu gestație 
avansată, procurate din 
Austria. Licitația pentru 
vânzare are loc la ferma de

carantină a SC Vladilact Tu
dor V/adimirescu, situată în 
imediata apropiere a 
municipiului Arad.

Data licitației este 
stabilită pentru ziua de 
sâmbătă, 14 noiembrie a. c., 
ia ora 9, acțiunea fiind 
organizată împreună cu 
Filiala județeană din Arad a 
crescătorilor de taurine. Cei 
interesați de participarea ia

această importantă 
acțiune, care are drept 
scop popuiarea fermelor și 
gospodăriilor cu animale 
valoroase genetic, pot 
obține alte informații 
suplimentare contactându- 
Ipe diing. Mircea Nădăban 
la telefon 057/280447, 
reprezentant al Filialei din 
Arad a crescătorilor de 
taurine. (N. T.)

Protestând împotriva întreruperii furnizării energiei electrice,

MUNCITORII DE LA RAC DEVA
AU BLOCAT DN 7

Mitingul de protest care trebuia să aibă 
loc ieri în fața Prefecturii Hunedoara, 
miting organizat de către filiala hune- 
doreană a “Cartelului Alfa’’, programat 
pentru ora 10 și anunțat încă din cursul 
zilei de luni, nu a mai avut loc datorită unei 
situații neprevăzute. Muncitorii de la Regia 
Autonomă a Cuprului Deva au blocat DN 7 în 
localitatea Sântuhalm, ei protestând astfel 
împotriva deciziei CONEL de a debranșa de 
la rețeaua electrică minele din cadrul RAC. 
Datorită blocării traficului, autobuzele cu 
sindicaliștii “Cartelului Alfa” nu au mai 
putut ajunge la mitingul din fața Prefecturii,

fapt care a condus la compromiterea 
întregii acțiuni de protest.

Cert este că ieri în fața Prefecturii se 
afla un grup de numai 30-40 de persoane 
de la Rempes și cam tot atâția polițiști și 
jandarmi. Desfășurarea destul de 
impresionantă a forțelor de ordine este 
oarecum suspectă, mai ales că mitingul 
din fața Prefecturii nu se anunța a fi 
violent. în loc să fie amplasate la 

Sântuhalm unde era cu adevărat nevoie de 
ele, forțele de ordine au rămas pe pozițiile 
ocupate la Prefectură timp de mai multe 
ore Vom reveni cu amănunte.( A.N.)
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Ifyespre recentele
M alegeri pentru 

primăria Capitalei s-au spus și 
s-au scris multe. Deși în cursă 
erau la început 22 de candidați, 
opțiunile electoratului fiind 
astfel foarte fragmentate, în 
cel de-a! treilea tur s-au 
îhfruntat doar ultimii do! 
rămași în cursă, Viorel Lis și 
Sorin Oprescu, din partea 
CDR, respectiv a PDSR. Ne 
așteptam ca Vlorel Lis să 
câștige confortabil, mai ales 
că Bucureștiui este de facto 
fieful Convenției încă din 1990. 
PDSR nu a avut nicicând 
câștig de cauză aici și asta 
chiar în condițiile în care un 
primar cum a fost, spre 
exemplu, Crin Haiaicu nu s-a 
remarcat prin nimic care să 
atragă popularitate pentru 
dreapta politică.

Un 
avertisment 
pentru CDR

Ce a frapat însă pe toată 
lumea la actualele alegeri a 
fost tocmai avansul 
considerabil al PDSR-ulul, 
acest partid dovedind că știe 
să speculeze foarte bine 
situația de criză prin care trece 
Convenția. Viorei Lis a reușit 
să câștige, in extremis, 
avansul său fiind de numai 
6600 de voturi. Cete 50,5 % din 
voturi exprimate pentru- Lis 
fiind edificatoare în privința 
intențiilor de vot ale 
bucureștenilor. în fapt, 
adevăratul câștigător al 
acestor alegeri este PDSR, 
care a dovedit că este pregătit 
pentru o confruntare 
electorală națională. Dacă 
49,5% dintre bucureșteni au 
încredințat voturile lor 
doctorului Sorin Oprescu, 
situația pentru CDR este foarte 
gravă, fiind în fapt un serios 
semnal de alarmă pentru 
aceștia. Electoratul a 
sancționat prin neprezentarea 
îa vot întreaga clasă politică, 
iar cei care au votat au 
sancționat actuala putere 
politică. Cert este că, în căzui 
în care situația economică și 
politică nu se va îmbunătăți, 
CDR riscă să piardă alegerile 
generate din 2000. Românii s- 
au cam săturat de veșnicele 
acuze între membrii coaliției 
de guvernare, în timp ce 
situația economică este din ce 
,în ce mai proastă. PDSR tace 
și face, o eventuală alianță 
preelectorală între PD și PDSR, 
alături de alte partide mai 
mărunte reprezentând stânga, 
făcând aproape imposibilă o 
victorie CDR-lstă.

A ndrei NÎS TOR
S.________________________________ Z

JOI
12 noiembrie

TVR 1
VR Cluj-Napoca 10.05

TVR iași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dvs., doamnăl (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 16.00 
Conviețuiri 17.00 Micuța 
Memoi (d.a) 17.30 Timpul 
Europei 18.10 Hollyoaks (s, 
ep. 149) 18.35 Stăpânul lumii 
(s.da) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 341) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Ai grijă de Jo Jo (s, ep. 
1) 22.00 La volan. Informații 
rutiere 22.10 Cu ochii’n patru
22.50 Jurnalul de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge

TVR 2 ’
8.00 Desene animate (r) 9.00 

Evocare Bogdan Petriceicu 
i Hașdeu (do/r) 10.00 Cinema 
■ ’98 (mag./r) 10.45 Cultura în 
I lume (r) 11.30 Ferestre spre

"Am încercat sâ 
fim împreună’*

Timp de 3 zile (7-9 nov.), la 
Geoagiu Băi și la Simeria s-a des
fășurat Seminarul Rețelei Națio
nale de Informare și Cooperare 
pentru Integrarea in Comunitate a 
Copiilor cu Cerințe Educative 
Speciale (RENINCO), organizat 
de Centrul de pedagogie curativă 
Simeria, Asociația Handicapaților 
Neuromotor din România ■ filiala 
Hunedoara, cu sprijinul 
Reprezentanței UNICEF și al 
Asociației RENINCO din 
România.

Cei peste o sută de invitați 
din mai multe asemenea centre ale 
țării au participat in primele două 
zile la lucrările (comunicări și 
intervenții) seminaruluipropriu-zis, 
reunite sub genericul “Creșterea 
participării copiilor", manifestarea 
finalizându-se, la Centrul de 
pedagogie curativă din Simeria, cu 
“0 zi deschisă pentru copiii cu 
handicap instituționalizați ”.

Referindu-se la însemnătatea 
acestei acțiuni, dl Traian 
Vrășmaș, din partea UNICEF, 
aprecia că “participarea ■ atât 
numerică, cât și prin prezentări și 
dezbateri la seminarul de la 
Geoagiu - a fost importantă, 
semnificativă". Ea s-a concretizat 
cu câteva idei, cu două scrisori la 
care au aderat toți participanții și 
care urmează să fie adresate 
autorităților și organelor care au 
tangențe cu problematicile 
copilului, inclusiv ale celui cu 
handicap; “una dintre scrisori este 
in legătură cu legislația, iar 
cealaltă cu părerea unei tinere în 
cărucior care și-a spus punctul de 
vedere cu privire la opinia celorlalți 
despre ea, și cum ar vrea să fie ea 
alături de ceilalți. Și, cred că, in 
esență, asta ar putea să fie 
concluzia celor două zile; am 
încercat cu toții, adulți și copii, să

lume (do) 12.00 Sunset Beach 
(sr) 12.50 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Emisiune 
în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Omer 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 38)
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5... la 5 ani 19.10 Față-n 
față cu autorul 20.10 Natacha 
(s, ep. 75) 21.00 în fața dvs. 
22.00 Emigrantul (dramă Egipt 
1994)

. ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
84) 11.20 Prezentul simplu (r)
12.20 Vedete în papuci (r)
12.50 Sâmbete și zâmbete
13.30 Planeta vie (do, ep. 111) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 120) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
37) 18.00 Decepții (s, ep. 86)
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Niahtman (s. eo. 10) 22.00 

fim împreună. Deci consider că 
este un început și sperăm să 
mai avem asemenea activități 
și-n alte zone ale țării".

“0 zi deschisă” în Centrul 
de la Simeria, ne spunea 
directorul acestuia, dl Adrian 
Pintea, înseamnă de fapt o 
prezentare a centrului; “porțile 
lui sunt întotdeauna deschise 
pentru toți cei care doresc în 
mod sincer să vadă ce vrem să 
facem noi aici, cu toate că 
suntem suprasolicitați și 
supraaglomerați, depășind deja 
numărul maxim pe care îl 
putem cuprinde".

Pledoaria pentru felul cum 
se lucrează aici au susținut-o, 
în fața tuturor, elevii și cadrele 
didactice care au prezentat 
programul unei zile obișnuite 
de școală, începând cu ora de 
bază, continuând cu acti
vitățile artistice și terminând 
cu cele practice.

“0 zi deschisă" a fost și 
ziua relansării cărții lui 
Thomas Weihs ■ “Copilul cu 
nevoi speciale (elemente de 
pedagogie curativă)", ediție ce 
reproduce integral versiunea 
românească apărută cu șase 
ani în urmă, sub titlul “Să i 
ajutăm iubindu-i”. “Această 
carte înseamnă mai mult decât 
simplă teorie, este viață, 
menționează directorul 
Centrului din Simeria; pentru 
că acești copii există și ei au 
nevoie de ajutor, de o parte din 
sufletul și din timpul nostru, 
din viața noastră. Și este o 
ocazie pentru noi să dăruim 
sau, dacă vreți, să ne dăruim

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

Procurorul (s, ep. 9) 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Ambulanța (thriller SUA 1990)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău 9.00 Profit 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Față-n 
față (f/r) 12.30 Nebun după tine 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 14.20 
Am întâlnit și români fericiți 
(r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 161) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s,e p. 101) 21.30 Nikita 
(s, ep. 36) 22.15 Știrile PRO TV
22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 10) 22.55 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Căsuța poveștilor (d.a/r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 10.00 Te

“Cumpăr cupoane”
Deși prin piața municipiului am trecut de multe ori și în 

multe anotimpuri - ceva ne-a atras atenția în urmă cu 
câteva zile. Pe mesele de legume și fructe se pot vedea 
din când în când cartoane pe care scrie: “Cumpăr 
cupoane. Ofer bani, zahăr, ulei". Și am numărat destule 
astfel de cartoane, ceea ce înseamnă că aceste cupoane 
au totuși căutare.

Cel mai bogat în ofertă era cel care în schimbul 
cupoanelor agricole “de toamnă” dădea zahăr, bani, 
cartofi, făină, ulei, orez și ceapă.

Din câte am observat, totuși puțini sunt cei care își 
vând cupoanele agricole, chiar dacă, după cum ați văzut, 
oferta în produse este destul de bogată.

Și dacă tot am fost la piață, iată și câteva prețuri. Cartofi
- 2500 lel/kg; varză - între 700 și 1000 lei/kg (jumătate din 
piață este acoperită cu mormane de varză); gogoșari - 
4000 lei/kg; fasole boabe - 6000-7000 lei/kg; roșii - 11.000 
lei; morcovi - 2500 lei; conopidă - 4500 lei/kg; ardei kapia
- 3000 lei; mere - 2500 lei, iar castanele comestibile - 
7000 lei/kg. (V.N)

Ofertă pentru producătorii agricoli

VÂNZAREA DE COMBINE 
ÎN CONDIȚII AVANTAI0ASE

Cu acest prilej aducem în 
atenția producătorilor agricoli din 
județul nostru care sunt interesați 
să-și cumpere combine în condiții 
avantajoase că li se oferă o 
astfel de posibilitate de către 
Societatea Comercială 
Semănătoarea SA București. în 
acest sens firma constructoare 
alncheiat un protocol cu Banca 
Comercială Română, Fondul de 
Garantare a Creditului Rural și 
,,Societatea de Asigurare- 
Reasigurare „ASIBAN" SA, care 
cuprinde condițiile de vânzare a 
combinelor.

iubesc (s/r) 10.15 Din toată 
inima (s/r) 11.10 Ca la mama 
Acasă (r) 11.15 Dragoste șl 
putere (s/r) 12.00 Misterioasa 
doamnă (s/r) 12.30 Women of 
Valor (f/r) 15.00 Guadalupe (s) 
16.00 Te iubesc (s) 16.30 Din 
toată inima (s) • Concurs 17.30 
Uneori avem aripi (s) 18.25 Ca 
la mama Acasă - rețete 
culinare 18.30 Sărmana Maria 
(s) • Concurs 19.05 Sărmana 
Maria (s) 19.25 Șoimii călători 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s, ep. 221) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 84) 21.30 Ver
dict: crimă (s, ep. 132) 22.30 
Irma la Douce (co. SUA ’62)

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)

Pentru cei interesați facem 
precizarea că se percepe un 
avans de 25 la sută, restul 
rămas de plată urmând să se 
facă în rate anuale pe o perioadă 
de 5 ani. Garantarea creditului 
se face prin Fondul de 
Garantare a Creditului Rural, iar 
asigurarea utilajului se 
realizează la „ASIBAN".

Documentația pentru 
subvenționarea acestui credit 
de achiziționare de combine 
este în faza de finalizare și 
aprobare din partea ministerelor 
implicate. (N.T.)

[ Excursie [ 
ț Copiii din Centrul de | 
. plasament nr. 1 Deva (fostă ! 
I casa de copii) s-au bucurat • 
| de o excursie la Alba-lulia. | 
| Scopul acesteia a fost |
■ vizitarea catedralei orto- . 
* doxe, a muzeelor și I 
| centrului istoric al orașului, | 

| obiective care vorbesc |
■ despre evenimente cruciale .
■ ale trecutului nostru. Copiii I 
I au beneficiat de această |

| excursie, ce va rămâne |
■ mereu în amintirea lor, ■
■ datorită sprijinului acordat * 
I de Filiala Hunedoara a Parti- I

| dului Democrat. Beneficiarii | 
■ le sunt recunoscători ■ 
* sponsorilor pentru gestul ' 
I lor generos. (V.R.)
L

17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Istoria mafiei
americane (do.) 21.15
Șarpele și curcubeul (dramă 
SUA 1988) 23.00 Știri 23.30 
Highlights Premier League

PRO TV - 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 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție)
22.15- 22.30 Știri locale

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r)

10.15- 10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-

Joi, 12 noiembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Aveți tendința de a vă apuca 
de foarte multe lucruri iar timpul 
vă presează. Ar fi indicat să nu 
mai acționați în atâtea direcții, 
altfel riscați să clacati când vă 
așteptați mai puțin.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Este posibil să cheltuiți o sumă 
de bani pentru a vă rezolva 
unele probleme de sănătate, 
încercați să manifestați mai multă 
fermitate în deciziile pe care le 
luați. Vă puteți baza la nevoie și 
pe sfaturile prietenilor.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Din punct de vedere 
sentimental lucrurile merg chiar 
cum doriți. Sunteți foarte sensibil 
în ceea ce privește problemele 
celor din jur și mai ales ale 
prietenilor. Dacă vi se solicită 
ajutorul, nu ezitați să-l oferiți.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

O realizare importantă vă va 
bucura în mod deosebit. Căutați 
pe cineva cu care să discutați 
unele evenimente. în familie sunt 
posibile unele neînțelegeri, care 
însă se vor rezolva în scurt timp.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Ideile vă sunt cam împrăștiate, 
ceea ce vă poate aduce în 
situația de a avea neplăceri la 
slujbă. în rest, veți avea suoees 
în tot ce veți întreprinde dacă 
rămâneți fidel principiilor dv.

Z FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)

Activitățile intelectuale vă 
avantajează astăzi, făcând 
posibilă rezolvarea unor probleme 
mai vechi. Partenerul de viață 
trece prin momente mai delicate și 
înțelegerea dv i-ar prinde bine.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Diferența între ceea ce doriți și 
ceea ce puteți să faceți vă 
deprimă. Dar sunteți singurul 
vinovat, pentru că vă propuneți 
foarte multe. Spre seară veți 
reveni la o stare mai bună.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

Tenacitatea vă avantajează în 
probleme extraprofesionale. 
Energia dv fizică este la 
maximum, dar aveți grijă să nu v- 
o risipiți pe nimicuri. O veste de la 
cei apropiați vă va pune pe 
gânduri.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Persoana iubită are de lămurit 
ceva cu dv; acordați-i măcar 
acum atenția pe care o merită. 
Dacă veți fi sincer, discuția va 
decurge cum nu se poate mai 
bine. Nu sunt excluse surprizele.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Preocupările comerciale vă pot 
aduce rezultate mulțumitoare. 
Relațiile cu superiorii ierarhici se 
îmbunătățesc. Treburile gos
podărești vă copleșesc și vă irită. 
Vă cam tentează să trageți 
chiulul, dar nu veți reuși.

Z VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți mai sensibil decât în 
mod obișnuit. Dacă vă veți 
petrece ziua într-un grup de 
prieteni, vă veți simți excelent și 
veți depăși cu bine tensiunea pe 
care ați simțlt-o toată ziua.

Z PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Nu încercați să rezolvați singur 
problemele pe care le aveți 
astăzi deoarece nu veți realiza 
mare lucru. Micile dv nemulțumiri 
sunt exagerate, dar ce-a fost mai 
greu a trecut.

KfiegeseePy
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Un conducător de Agromec privatizat spune:

“Am pornit pe un drum și 
nu-1 vom abandona”

Fosta unitate de mecanizare a agriculturii din Baia de Criș a 
fost printre primele de acest fel din județ ce s-a privatizat. Lucru 
care - își amintește dl Remus Tabac, directorul actualului SC 
“Agromec” SA - n-a fost deloc ușor, a necesitat multe drumuri la 
București, aprobări și ștampile nenumărate. Dar în demersul 
respectiv s-a pus insistență, tenacitate, ba chiar încăpățânare, 
ceea ce nu-i rău devreme ce a reușit.

- Am înțeles - ne spunea directorul SC “Agromec" SA Baia de 
Criș - că nu lucrul pământului trebuie să fie obiectul principal de 
activitate al noii societăți, ci prestările de servicii.

- Ați renunțat complet la lucrul pământului?
- Nu. Am reținut 12 tractoare și câteva combine ce le-am dat în 

locație asociaților noștri. Celelalte din secțiile de pe sate le-am vândut 
sau urmează să le vindem.

- Realitatea este că oamenii de la sate au primit pământ, 
dar nu-l lucrează în întregime fiindcă n-au cu ce. S-a dovedit 
- asta pe de altă parte - că lucrarea individuală a pământului 
nu este posibilă și deloc rentabilă.

- Așa este. Fărâmițat în extrem - când o parcelă are câțiva metri 
lățime - pământul nu poate fi lucrat mecanizat, iar cu calul sau vaca este 
aproape absurd. Am luat, anii trecuți, o suprafață de teren de la oamenii 
din Baia de Criș și l-am semănat cu cereale. Am obținut o recoltă a cărei 
valoare a fost mult mai mică decât cheltuielile ce le-am făcut.

- Și atunci ați mers pe servicii.
- Da. Am deschis un magazin pentru desfacerea de piese de 

schimb pentru tractoare și mașini agricole, ca și pentru autoturisme. 
Am umblat și umblăm mult - fac treaba asta mai mult eu cu mașina 
personală - pe la producători și angrosiști - și aducem marfă multă în 
magazin.

- Clienți sunt?
- Sunt, căci în zona noastră nu mai există asemenea unități 

comerciale. Am deschis și o cofetărie - bar. în perspectivă vrem să 
amenajăm și o stație de desfacere de combustibili - benzină, 
motorină, uleiuri ș.a. Avem niște debitori. Dacă vom reuși să re
cuperăm sumele ce ni le datorează, vom continua lucrările de 
amenajare a stației de vânzare a combustibililor. Rezervoarele le-am 
adus, urmează să procurăm pompele.

- Vine iarna, die Tabac. Ce se va întâmpla cu SC “Agro
mec” SA Baia de Criș în perioada imediat următoare?

- Vom scoate tot personalul în șomaj, doar magazinul pentru 
piese de schimb și poate și cofetăria vor funcționa.

- Grea viață pentru privatizații din agricultură, die Tabac.
- Foarte grea, ca și în alte domenii de altfel. Eu aștept să se 

așeze lucrurile. în ce ne privește, vom extinde activitatea de prestări 
servicii și în domeniul efecturării de reparații la tractoarele și mașinile 
agricole particulare unde este câmp larg de manifestare. Avem în 
acest sens toată dotarea necesară.

- Sunteți un optimist.
- Sunt. Am pornit pe un drum și nu-l vom abandona, deși greu

tățile și riscurile nu-s puține. r<3/a/, BONDOR
\_______________________________________________________________ -_________________________ t

J CINEMA
I U “PATRIA” - DEVA: Doctor Doolitle (13-19);

li “FLACĂRA” HUNEDOARA: Masca lui Zorro (13- 
1 19);

"ii “PARÂNG” PETROȘANI: 007 și Imperiul zilei de 
• mâine (13-16); A doua șansă (17-19);
I “CULTURAL” LUPENI: Marea lovitură (13-16);
I 007 și Imperiul zilei de mâine (17-19);
| Si “DACIA” HAȚEG: Dosarele X (13-16); G.J.Jane 
| (17-19);
I Si “ZARAND” BRAD: Banii vorbesc (13-16);
■ Dosarele X (17-19);

Si “PATRIA” ORĂȘTIE: Arma mortală 4 (13-16);
■ Beverly Hills Ninja (17-19);
' Si “LUMINA” ILIA: Sfera (13-15);

I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I•I 
I 
I

S-a înecat după ce a 
primit salariul

în vederea luării unor măsuri 
legale, polițiștii au efectuat cer
cetări în cauza privindu-l pe llie 
lanc, 48 de ani, muncitor la SC 
"Refractara” Baru Mare.

S-a constatat că, după ce a 
primit salariul, lanc a consumat 
băuturi alcoolice. După lăsarea 
întunericului, fiind în stare avan
sată de ebrietate, a pornit spre 
casă. A căzut în Pârâul Muncel, 
unde s-a înecat.

Nu era aur
După ce a dat 2.000.000 de 

lei pe un lănțișor pretins din aur, 
Gelu Mădăraș din Deva a con
statat că nu este chiar așa.

Practic el a fost înșelat de 
Adam Vâlcelean, de 25 de ani, 
din Călan, care l-a asigurat că 
lănțișorul este valoros.

Alt furt din vagoane
Lucrătorii Postului de Poliție T.F. 

Simeria Triaj au depistat într-o re
centă noapte pe Dorel Aghimuț, 30 
de ani, din Turdaș, lăcătuș la Revi
zia de Vagoane Marfă Simeria Triaj.

Acesta, împreună cu Cătălin 
Ruzanc, 26 de ani, din Simeria - a 
sustras, dintr-un vagon de marfă 
sosit din Ungaria pentru S.C. 
"IMPAR” SRL Odorheiu Secuiesc, 
mai multe bidoane conținând ulei de 
motor, în valoare de 3.000.000 de lei.

în aceeași cauză s-au luat 
măsuri de urmărire și pentru com
plicii Florin Burtuja, Teodor Tascu, 
ambii lăcătuși la firma amintită, 
care, după spargerea vagonului, 
au reușit să fugă.

Tâlhari în miez de 
noapte

Toată treaba s-a petrecut la 
Lupeni, într-o noapte, în jurul orei

Situația unor spații comerciale de !a sate

Imediat după decembrie 
1989, în perioada tulbure și 
de vid legislativ, când s-a 
aplicat politica celui mai iute 
de mână, fostele CPADM-uri 
au pus mâna pe spațiile co
merciale din comunele 
unde acestea funcționau. 
Aceste spații, cum de altfel 
ar fi fost firesc, trebuiau să 
aparțină consiliilor locale. 
Probabil că și Guvernul ac
tual pe asta a mizat, că ele 
aparțin consiliilor locale, din 
moment ce a emis HG 505/ 
1998 “privind transmiterea 
unor spații aflate în admi
nistrarea consiliilor locale, 
vânzarea lor către actualii 
deținători”, mai bine zis, că
tre actualii chiriași. Cum să 
vinzi ceva dacă nu-ți apar
ține? Interesant ar fi de aflat 
dacă aceste CPADM-uri sau 
cum le-o mai zice acum și 
le-au întabulat și prin ce 
mod.

în comuna Certeju de 
Sus, pe pământul pe care 
sunt construite blocurile de 
locuințe ce au spații comer
ciale la parter, în Extrasul CF 
scrie proprietar statul ro
mân. Or, statul român este 
reprezentat prin consiliile 
locale în teritoriu și nu prin 
CPADM-uri. Aceste structuri 
care în vremea comunismu-

■■ —

lui erau cele ce achiziționau 
de la populație păsări, ouă, 
iepuri etc., în final au luat și 
spațiile comerciale, trăind 
din 1989 până acum doar 
din chiriile consistente luate 
pe aceste spații care nu 
sunt ale lor.

Motivația că ar fi contri
buit cu fonduri la construirea 
lor nu mai stă în picioare 
pentru că în acești 8 ani și- 
au recuperat banii înzecit. în 
comuna noastră a funcționat 
o societate pe acțiuni, până 
la venirea comuniștilor la 
putere, societate care admi
nistra spațiile comerciale, 
avea mașini de aproviziona
re în inventar, societate abu
ziv desființată de comuniști, 
dar oamenii încă mai păs
trează carnetele de acțio
nari. Aceste spații trebuie 
neapărat trecute în proprie
tatea consiliilor locale, prin 
hotărâre de consiliu și vân
dute celor interesați, banii 
constituind venituri proprii la 
consiliul local. în acest fel 
aceste CPADM-uri vor trăi 
dacă vor rezista legilor eco
nomiei de piață sau vor dis
părea dovedindu-se anacro
nismul lor.

loan CÂNDROI,
consilier PRM, Certeju de Sus

Marioara Danciu din Rapoltu Mare - “Deși brânza este 
bună, clienții sunt tot mai puțini la sectorul de lactate din 

piața Deva”
Foto: Traian MÂNU

1. Prin forțarea gratiilor de la 
geamul unui apartament de la 
parter, trei indivizi au pătruns în 
apartamentul lui Ion Cîrciogel, 
lăcătuș la Uzina de preparare a 
cărbunelui din localitate.

După ce l-au agresat pe pro
prietar, indivizii au furat 700.000 de 
lei și îmbrăcăminte în valoare de 
250.000 de lei. Apoi au dispărut.

Pentru puțină vreme. Au fost 
reținuți de polițiști și cercetați. Ei 
se numesc Alin Arbean, 21 de 
ani, Nicolae Sănduc, 18 ani, 
Adrian Sabo, 17 ani, și Robert 
Ciorogariu, 15 ani - toți din 
Lupeni și toți fără ocupație.

L-a călcat mașina
Pe Costică Cotan l-a lovit un 

autoturism chiar în prima zi a aces
tei luni. De ce? Pentru că, în acea 
duminică, pe la ora 5, pe DN 66, în 
Baru, el s-a angajat în traversarea 
arterei de circulație fără să se 
asigure și aflându-se în stare de 
ebrietate.

Autoturismul condus de Alin 
Pavel, din Lupeni, l-a accidentat grav.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

La Vața de Jos

Cupa speranțelor
Din inițiativa dlui Miiu Folescu, directorul Căminului Cultural Vața de 

Jos, și a dlui prof. Amos Boloț, secretarul AS '‘Ponorul" Vața de Jos, la 
începutul lunii noiembrie, pe terenul Școlii generale din localitate s-a 
organizat competiția sportivă de minifotbal dotată cu “Cupa speranțelor", 
ediția I. La această competiție au participat echipele școlare: "Voința" 
Hălmăgel - județul Arad, "Viitorul" Baia de Criș, "Avântul” Tomești și 
“Ponorul" Vața. Competiția s-a desfășurat în sistem eliminatoriu.

Rezultatele competiției: "Ponorul" Vața - “Avântul" Tomești 4-0; 
"Viitorul" Baia de Criș - "Voința” Hălmăgel 4-1; "Voința" Hălmăgel - 
“Avântul" Tomești 6-1; "Ponorul" Vața - "Viitorul" Baia de Criș 4-0.

Trofeul a fost câștigat de echipa “Ponorul" Vața.
Organizatorii au acordat cupă, diplome, mingi și tricouri echipelor 

participante cât și unor jucători individuali. La masa festivă 
evenimentul a fost "udat" cu tradiționala șampanie pentru copii “Kiddy".

Jucătorii premiați au fost următorii: 1. Cel mai tehnic fotbalist - 
Farca Ciprian (“Avântul"); 2. Cel mai bun portar - Banciu Gheorghe 
(“Ponorul”); 3. Golgeterul competiției - Leach Mihai (“Voința"); 4. Cel 
mai tânăr fotbalist - Banei Alexandru ("Voința").

Mii de mulțumiri se cuvin și sponsorilor care au contribuit la buna 
desfășurare a acestei competiții: SC “Polidava" SA Deva; SC 
“Lorialba" SRL Brad; SC “Albalux" SRL Brad; SC “Calcita” SA Vața; 
SC “El Em Maryluk" SRL Brotuna; SC “Impex Doroty Băd" SRL Ociu; 
SC “La fântână" SRL Basarabasa; SC “Clarina" SRL Vața de Sus; SC 
"Valentin Comprod” SRL Căzănești; SC “Panduru” SRL Vața; SC 
“Diversact" SRL Vața; SC "Comturist Ancuța” SRL Vața; SC "Raluca 
- Roxana" SRL Vața; SC “Siler” SNC Vața; SC “Cracom” SRL Vața; 
SC “Anotimpuri" SRL Vața; SC "Sun V&D" SRL Vața; SC “Crișana" 
SRL Vața; SC "Dafalo” SRL Vața; SC “Lalea Mixt Alicom” SRL Vața.

PRONO
Concursul din 15 noiembrie 1998

1. Bari (8) - Milan (4) 1X
Până acum, indiferent de locurile ocupate în clasament, gazdele 

și-au adjudecat victoriile pe terenul propriu.
2. Empoli (16) - Cagliari (7) X2
Oaspeții n-au avut o comportare bună în primele trei deplasări. 

Acum au posibilitatea să vină cu primele puncte de la Empoli.
3. Inter (9) - Sampdoria (11) 1
Inter are nevoie de o revenire și o poate face chiar în această 

partidă.
4. Parma (6) - Udinese (12) 1
Comportare excelentă a gazdelor acasă - 3 victorii și un singur 

egal. Deci, solist 1.
5. Piacenza (15) - Fiorentina (1) X2
Normal ar trebui să mergem pe mâna florentinilor. Să nu neglijăm însă 

că Piacenza nu a fost înfrântă pe propriul teren în cele 4 partide disputate.
6. Roma (3) - Juventus (2) 1X
Meci de triplă, dar noi credem în șansele gazdelor.
7. Salernitana (17) - Perugia (10) 1
Gazdele au prins ceva curaj după meciul cu Lazio și ar putea 

acumula 3 puncte prețioase pentru poziția lor în clasament.
8. Venezia (18) - Lazio (5) 2
Nu credem că "lanterna roșie” poate pune probleme oaspeților.
9. Vicenza (14) - Bologna (13) 1X
Mai aproape de adevăr ar fi o victorie a Vicenzei, dar nici un egal 

nu poate fi exclus.
10. F. Andria (18) - Treviso (1) 1
Liderul seriei B, Treviso (fără nici o înfrângere până în prezent), 

nu se poate împotmoli la o echipă din subsolul clasamentului.
11. Genoa (17) - Cremonese (10) 1X
Forma slabă a genovezilor ne îndeamnă să mergem și cu un “X”.
12. Lucchese (19) - Lecce (6) X2
Deși gazdele au schimbat antrenorul, revirimentul nu se produce 

la Lucchese. Oaspeții pot pleca de aici cu toate punctele.
13. Verona (2) - Atalanta (8) 1
Diferența de valoare între cele două echipe e mai mare (în 

favoarea gazdelor) decât a locurilor ocupate în clasament.

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Forță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 10.11.1998

f r ___________

agent comercial 5
agent contractări și achiziții 1
agent de asigurare 5
agent reclamă publicitară 20
analist 1
arhitect 3
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 
barman 31
brutar 9
bucătar 4
confecționer tricotaje

după comandă 8
confecționer - asamblor

articole din textile 49
constructor-montator de

structuri metalice 2
contabil 1
contabil șef 1
croitor 15
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 2

cusător piese din piele
și înlocuitori 1

cusător piese la încălțăminte 10 
depanator de aparataj electric 1 
distribuitor presă 11
dulgher pentru construcții 3
electrician de întreținere

și reparații 2
electronist 3
frigotehnist 4
gaterist la tăiat bușteni 2
gestionar depozit 2
inginer autovehicule rutiere 1 
inginer construcții civile,

industriale și agricole 2
inginer eletroenergetică 1
inginer electronist,

transporturi, telecomunicații 2 
inginer textile, pielărie 1
instalator apă, canal 1
lăcătuș mecanic 8
maistru în industria

textilă-pielărie 4

mecanic auto 4
muncitor necalificat 1
ospătar (chelner) 10
patiser 1
paznic 15
recepționer 1
reprezentant tehnic comercial 1 
secretar administrativ 1
sudor electric 1
șef atelier transporturi 1
șofer autobuz 1
șofer autocamion 1
șofer de autoturisme și
camionete 9

tâmplar universal 10
tehnician constructor 2
tinichigiu carosier 3
țesător-restaurator manual

de covoare 15
vânzător 25
vopsitor auto 1

tot. loc. de muncă vacante 320

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forță de Muncă și 
Șomaj Runedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 
Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30
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Se apropie 
postul 

Crăciunuiui
Din ÎS noiembrie începe 

postul Crăciunului. Timp de 
șase săptămâni credincioșii 
ortodocși vor posti necon
sumând alimente cu carne sau 
cu alte produse de origine 
animală. Excepție vor face zilele 
de sărbătoare - 21 noiembrie, 
când e Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului, și 6 
decembrie, când e Sfântul 
Ierarh Nicolae. Acestea au 
dezlegare la pește.

Este un bun prilej, pentru 
cei care vor respecta postul, să- 
și curețe organismul de toxinele 
rezultate în urma consumului 
(uneori excesiv) de came și în 
același timp pentru o purificare 
spirituală în întâmpinarea 
Sărbătorii Nașterii Domnului.

o,,O scrisoare e o bucurie 
a Pământului. Zeilor le este 
refuzată".

o,,în timp ce alții merg la 
biserica lor, eu merg la a mea, 
căci nu ești tu Biserica mea și 
nu avem noi doi un Bun pe 
care nimeni altul nu îl știe?”;

a,,O carte e doar portretul 
inimii - fiecare pagină o 
bătaie”.

kmhw
DICKINSON - 

lRAGMENTE DE 
JURNAL - 

(183O-IDDG) - 
CEA MAI MARE 

POLIA A
AMERIC11 ,

*,,Ce e de fapt pământul, 
decât un cuib de pe a cărui 
streașină cădem cu toții?” 

a,,Pomenești de neîn
găduita bucurie de a fi 
împreună cu cei pe care îi 
iubim. Presupun că e o 
autorizație pe care Dumnezeu 
nu o dă ușor”.

o,,Dacă Dumnezeu ar fi 
venit aici în vara aceasta și ar 
fi văzut ce am văzut eu, ar fi 
socotit că paradisul său e de 
prisos!”

o,,Nimic nu te îndurerează 
în afară de chinul vieții, care e 
mai dulce de îndurat decât de
părăsit".

e un l.rsru atât 
de însemnat, încât toate 
celelalte nu sunt, inevitabil, 
decât adaosuri. ”

Selecție de Hie LEAHU

Roșul, o culoare foarte la modă în machiaj
îndrăzneț, ardent și bogat, roșul înseamnă o 

alegere, alegerea strălucirii. Cum putem îmblânzi 
această nuanță provocatoare acum, când 
tendințele înclină spre folosirea aceluiași ton pe 
pleoape, pe buze și unghii?

Roșul se potrivește oricui? Da, în afară de 
persoanele foarte timide, pentru că este culoarea 
care atrage cel mai tare atenția. Machiajul cu roșu 
se situează la antipozii celui pe care îl denumim în 
general neutru sau clasic. Femeia care își asumă 
în machiaj roșul își afirmă astfel personalitatea.

Ce ton să alegem la carnația noastră? 
Aceasta este adevărata întrebare. Ca regulă 
generală, roșul fierbinte cu tentă portocalie poate 
ilumina o piele mai mată. Roșul proaspăt, spre roz, 
dă strălucire pielii lăptoase. Dar există atîtea 
nuanțe de ten, de iris și culori de păr, încât nu este 
întotdeauna foarte ușor să identificăm roșul qare 
ni se potrivește. El poate părea agresiv și dur sau 
poate șoca și scoate în evidență dinții galbeni sau 
albul ochilor. Pentru a găsi echilibrul, explorați toată 
gama de rubiniu sau purpuriu, până la cele mai 
întunecate nuanțe. Acestea, în special, fac să 
strălucească ochii negri sau căprui și îi 
accentuează pe cei albaștri sau verzui....pe care 
însă îi albăstresc puțin. .

Cum se aplică roșul? Ziua, cu multă subtilitate, 
fardând mai ales pleoapele și gura. Noaptea 
putem folosi un machiaj mai spectaculos, potrivit 
luminii mai blânde și difuze. Dar în orice condiții 
trebuie să țineți cont de tenul pe care îl aveți. Ziua,

culoarea de obraz trebuie să fie cât mai discretă, 
iar seara puteți alege un ton mai intens, pe care 
să îl aplicați “saturând'' puțin pomeții, ca și cum 
culoarea ar ieși din piele.Un truc: pentru a obține 
un fard de față cât mai asortat, amestecați puțin 
ruj cu un strop de cremă de față.

Cum se folosește roșul pe pleoape? Subliniați 
marginea pleoapei cu un creion purpuriu, apoi 
fardați genele cu aceeași culoare sau cu negru, 
colorând însă vîrfurile în roșu. Altă soluție; colorați- 
vă pleoapele cu roșu, estompând însă mereu 
culoarea, pentru a obține un efect de 
transparență. Dacă vă este frică să nu semănați 
cu un iepuraș, aplicați pe marginea pleoapei o linie 
de tuș negru și folosiți pentru gene un lac negru.

Care este fardul roșu care se potrivește 
oricui? Fără pic de ezitare, este rujul! Strălucitor, 
satinat sau mat, un ruj frumos, bine echilibrat în 
pigmenți galbeni și albaștri înfrumusețează toate 
tipurile de față. El este fardul prin excelență! Dacă 
rujul este singura “pată" roșie din machiaj, îi puteți 
asorta un machiaj de pleoape gri, fumuriu sau 
maro închis.

Ne putem colora în roșu și pleoapele, și obrajii 
și buzele, și unghiile? Da, dăcă știți să îi dozați 
intensitatea și dacă folosiți o gamă, adică declinați o 
singură nuanță în mai multe tonuri. Puteți compune 
astfel un look total, exploziv, de o feminitate 
extraordinară. Care se potrivește mai bine cu o 
ținută foarte elegantă decât cu îmbrăcămintea sport, 
bazată pe blugi, tricou și bascheți.

“Oricare părinte Vrea fericirea
De peste 20 de ani dna 

Viorica Albulescu lucrează în 
meseria de contabil șef la 
Cooperativa de consum din 
Sarmizegetusa. Nu prea 
obișnuită cu prezența ziariștilor, 
avea oarecare reținere, mai bine 
zis emoție în ziua în care am 
intrat în sediul amintitei unități 
spre a ne documenta. Ideea de a 
scrie despre dumneaei la 
această rubrică s-a conturat 
după ce am schimbat câteva 
cuvinte și am realizat că avem în 
față o persoană sensibilă, 
comunicativă, cu chipul luminat 
de zâmbet, o mare iubitoare de 
frumos, florile și plantele cu care 
și-a ornamentat spațiul de lucru 
vorbind de la sine.

Avea în față cifre, sute de 
cifre de ordinul milioanelor și 
chiar miliardelor, știa cu 
exactitate procentul de realizare 
sau de depășire a programului 
unității, ca și magazinele sătești 
cu cel mai important aport în 
rezultatul de ansamblu al coope
rativei, era la zi cu întreaga 
evidență economică și i se 
părea firesc să fie așa. “Este o 
muncă frumoasă, dar grea și cu 
mari responsabilități” - spunea. 
Ziarul nostru se afla pe biroul 
dumneaei și am avut bucuria să 
ne spună că ne cunoaște bine 
din ceea ce semnăm, având 
abonament la publicația noastră 
și la domiciliu.

Ne-a răspuns cu inima

Carte de bucate pentru copii
Copiii au lăsat pentru o clipă joaca (o joacă serioasă, doar 
sunt în grupa pregătitoare!) și alături de dna educatoare 
Antigona Costa, de la Grădinița cu program normal nr. 1 

Deva, au zâmbit aparatului fotografic.
Foto: Traian MÂNU

copilului său
deschisă întrebărilor. Este de 
loc din Bretea Română, dar s-a 
căsătorit aici în Sarmizegetusa 
cu un profesor de la școala 
generală. Cu dl Tiberiu 
Albulescu. De atunci, din 1977, 
locuiește în comună. “Socrii mei 
erau de aici și așa ne-am stabilit 
și noi în Sarmizegetusa". Bună 
înțelegere a fost dintotdeauna, 
liantul care i-a unit pentru o viață

DESTĂINUIRI
fiind Claudiu, azi elev în clasa a 
Xll-a la Liceul teoretic din Hațeg, 
“își moștenește mama - spunea 
cu mândrie dna Viorica - căci 
este atras de partea reală, vrea 
să urmeze Facultatea de Științe 
Economice. Un copil cuminte, 
care nu ne-a creat probleme 
vreodată". Ca orice mamă, 
dorește fericirea copilului ei. 
“Noi le oferim copiilor tot ce 
avem, dar norocul este de la 
Dumnezeu".

Au o gospodărie frumoasă 
aici în sat, dar și pământ încât 
nici nu-l pot lucra. “Am dat o 
parte la o asociație din Zeicani și 
lucrăm atât cât avem nevoie 
pentru casă. Soțul este pasionat 
nu doar de geografie și istorie - 
materii pe care le predă elevilor, 
ci și de pomicultură, lucrând cu 
drag în livezile proprii cu pomi 
fructiferi, ajutat de băiat”.

Locuind într-o zonă de o 
frumusețe peisagistică deo
sebită, au început să-și con
struiască o cabană din lemn, 
chiar dacă au două case, loc în 
care își vor petrece uneori 
timpul liber cu rudeniile sau 
cu prietenii. Intenționează ca și 
aici - ca la birou sau acasă - 
să-și înfrumusețeze interi
oarele cu flori sau plante 
decorative. “Florile sunt viața 
mea - spunea. Și prenumele 
meu este de floare”.

Intuisem sufletul sensibil 
al dnei Albulescu, căci ce 
poate fi mai grăitor în acest 
sens decât iubirea de frumos, 
gingaș și pur? Uneori, 
duminica ori de sărbători, 
merg cu toții la mormântul 
părinților soțului cu buchete 
sau jerbe de crizanteme sau 
garoafe, cinstind memoria 
celor care au muncit o viață 
pentru a lăsa ceva urmașilor. 
“Le respectăm și astfel 
memoria, punăndu-le o floare 
ori aprinzănd o lumânare lângă 
crucea din marmură, căci au 
muncit pentru noi” - afirma cu 
credință în bine dna Viorica.

Ne-am despărțit de 
interlocutoarea noastră cu 
cugetul ușor, cu un sentiment 
al bucuriei. Ne împrumutase 
parcă ceva din lumina și 
bunătatea chipului și sufletului 
ei de mamă.

Estera SÎNA

La editura ,,Ametist” din 
București a apărut, în această 
toamnă, o carte de bucate 
pentru copii:,,Poftiți la masă” 
de Maria Cristea Șoimu. ,,M-a 
preocupat gândul de a scrie o 
carte care să fie de ajutor 
pentru tinerele mame" - 
mărturisește autoarea, 
precizând grija pe care a avut- 
o pentru a ,,nu încălca teritoriul 
medicului pediatru și nici de a 
trata copiii ca pe niște bolnavi 
și nici ca pe niște adulți în 
miniatură". Dar autoarea 
sfătuiește mamele să deschidă 
cartea de bucate tot atât de des 
ca și cartea medicului pediatru 
pentru că,,nimic nu e mai bun 
pe lume pentru noi decât 
mâncarea ca la mama acasă”.

Mâncarea ,,ca la mama 
acasă" o aflăm în cele peste 
220 de pagini ale cărții - 
începând cu rețetele micului 
dejun, continuând cu cele ale 
aperitivelor calde și reci, ale 
ciorbelor, borșurilor și supelor, 
ale prânzului, ca cele din a 
doua parte a cărții să ne ajute în 
pregătirea gustărilor dintre 
mese (pentru copii, desigur!), a 
garniturilor, deserturilor, 
băuturilor răcoritoare, dar și cu 
rețete de regim.

“Femeia, este sufletul 
bărbatului, lumina 
care îl călăuzește" 

(Cervantes)

pewit.

Asparagus
Sunt cunoscute două feluri 

de Asparagus, cu frunze .mai 
lungi și mai late, sau cu frunze 
foarte înguste. Are tulpinile 
atârnânde și trebuie pus în vase 
suspendate la balcoane, pe 
suporturi sau pe colțul mobilelor. 
Se cultivă ușor în apartamente.

Are nevoie de locuri lumi
noase. Vara trebuie udat zilnic pe 
sol și periodic pe frunze. în acest 
timp se păstrează afară la semi- 
umbră, unde având suficient aer 
crește viguros. în apartamente 
poate fi ținut la temperaturi de 15- 
18 grade C. Cel cu frunze mai 
Jungi 2iJațejezisță^unJțȚcă£eri

Tratamente la 
îndemână

Afinul este cunoscut mai ales pentru proprietățile sale 
antidiareice. Dar el are și alte calități, fiind astringent, diuretic, 
antiseptic, stimulator al acuității vizuale. Este indicat în gută, 
reumatism, infecții urinare, diabet, enterocolite. Se folosește infuzia 
sau ceaiul din frunze; fructele se utilizează proaspete sau ca 
dulceață reglând scaunele, eliminând gazele, ameliorând inflamațiile 
hemoroizilor și restabilind pofta de mâncare. Extern, sub formă de 
decoct din fructe, se folosește la clătitul gurii în caz de faringite, 
stomatite, afte, alte ulcerații ale cavității bucale.

Alunele sunt nutritive, energetice și au acțiune vermifugă. Sunt 
indicate în perioadele de creștere, de convalescență, de graviditate 
sau la sportivi. Au o valoare energetică de 4-5 ori mai mare decât a 
cărnii de porc, conțin proteine și lipide. Sunt recomandate 
diabeticilor, ca tonifiant nervos, în stări poststres, tuberculoză, 
anemie, colică nefritică și teniază (o lingură de ulei de alune, 
dimineața, timp de 15 zile). Extern se folosesc infuzii de frunze în 
comprese pentru tratarea plăgilor și ulcerelor gambelor.

Leușteanul, plantă aromată de la care se folosesc frunzele, 
rădăcinile și semințele, este diuretic, tonic gastric, sedativ nervos, 
hipotensiv, expectorant, regulator al intestinului gros (atât în 
constipații cât și în scaune moi); este recomandat și în colici 
abdominale la copii sau la ciclu menstrual întrucât micșorează 
durerile. Intern se folosește ca infuzie de frunze, decoct de 
rădăcină, tinctură sau pulbere. Extern se aplică local frunze sau 
cataplasme cu praf de rădăcină; sunt recomandate și băile tonifiante 
din rădăcini și semințe.

Autoarea nu purcede la 
relevarea acestora înainte de a 
ne da câteva sfaturi pe care le 
prezintă în loc de prefață a cărții 
și care sunt de folos nu numai 
tinerelor mame, ci și 

gospodinelor - gospodine! Sunt 
recomandări utile privind modul 
cum trebuie pregătită carnea 
înainte de a fi pusă la fiert, cum 
poate fi înviorată verdeața care a 
stat prea mult în frigider, cum pot 
fi scoase toxinele din legumele 
crude, cum pot rămâne albe 
merele după ce au fost rase, ce 
trebuie să consume zilnic un 

mai reci, ferite totuși de îngheț 
și udat rar. Tot rar se udă și 
cealaltă varietate, chiar dacă stă 
la cald. Amestecul pentru 
această floare trebuie format 
din 2 părți de mraniță sau 
compost și una de pământ de 
țelină (pentru cel cu frunze mai 
late); pentru cealaltă varietate 
pământul de țelină se înlocuiește 
cu cel de turbă sau de frunze.

înmulțirea Asparagusului 
poate fi făcută prin semințe, 
dar nu e prea recomandabilă în 
condiții de apartament. Se pro
cedează mai bine la despăr
țirea tufelor, evitând tăierea și 
deranjarea unui număr prea 
mare de rădăcini. Operația se 
face primăvara.

adolescent pentru a fi hrănit 
bine și corect, sugerând și 
câteva idei privind respectul 
pentru ambianța din jur.

Și tot în preambulul 
rețetelor propriu-zise, Maria 
Cristea Șoimu structurează, 
în câteva rânduri, perioadele 
copilăriei, se adresează 
tinerelor mame cu sfaturi sub 
imperativele:,, Țineți minte!", 
,,Evitați!” ca apoi să stăruie 
asupra folosirii unor produse 
alimentare ca și a modului în 
care acestea se adminis
trează copiilor.

Autoarea nu uită să dea 
(la capitolul,,rețete de regim”) 
câteva îndrumări tinerelor 
mame care îngrijesc copii cu 
anumite afecțiuni, ca și 
,,reguli de aur" pentru mamele 
care au copii mici.

Apărută într-o aleasă ținută 
grafică, cu peste 350 de rețete, 
cartea de bucate a Măriei 
Cristea Șoimu așteaptă să fie 
răsfoită, autoarea amintindu-ne 
în finalul demersului său 
publicistic ,,că toată viața 
noastră este bună sau rea după 
felul în care mama ȘTIE sau NU 
să gătească și să vegheze la 
sănătatea noastră”.

Lucia LICIU
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Alinierea la standardele internaționale
♦

rămâne singura șansă
- Die director general, 

deși ați fost numit recent în 
această funcție, v-am ruga 
să faceți câteva aprecieri 
asupra activității societății.

- în prezent Meropa Hunedoa
ra funcționează doar la jumătate 
din capacitatea de producție, co
menzile de tricotaje fiind orientate 
doar spre piața externă. Pentru 
intern, nu producem întrucât pute
rea de cumpărare este foarte 
mică și riscăm să rămânem cu 
marfa în stoc, situație ce ne duce 
la blocaj.

Suntem în tratative avansate 
cu câțiva parteneri din Italia care 
sunt interesați să încheie un con
tract pentru un an de zile ce va 
acoperi aproximativ 50 la sută din 
actuala capacitate a societății.

- Ce condiții apreciați că 
sunt necesare pentru a se 
finaliza contractele cu par
tenerii străini?

- în primul rând trebuie să 
revedem costurile, apoi produc
tivitatea muncii. Ca să fim com
petitivi trebuie să avem prețuri 
foarte bune. Piața externă este 
foarte dură, iar dacă nu ne ali
niem din toate punctele de ve
dere, șansele pe care le avem 
pot fi ratate.

- Spuneați că unitatea 
funcționează doar la jumă
tate din capacitate. Ce se va 
întâmpla cu personalul?

- Actuala situație ne obligă 
să trimitem, prin rotație, perso
nalul în șomaj tehnic. Sperăm să 
nu ajungem la disponibilizări de 
personal.

Discuție cu 
dl Constantin Afloarei, 

director general la 
Meropa SA

- Schimbarea conducerii 
societății șl numirea dvoastră 
în funcția de director general s- 
a făcut datorită unei situații ce 
a nemulțumit acționarii prin
cipali. Care este realitatea?

- în anul trecut Meropa Hune
doara a înregistrat o pierdere de 
2,7 miliarde de lei, sumă ce a fost 
recuperată însă în 1998 și ceea 
ce cred că este un fapt pozitiv. 
Volumul cel mai mare al activității 
noastre este pe timpul verii când 
partenerii noștri ne-au solicitat 
marfa, urmând ca în perioada de 
toamnă-iarnă volumul comenzilor 
să scadă foarte mult. Cu toate că 
înregistrăm un profit de 1,3 mili
arde de lei trebuie să gospodărim 
foarte bine banii deoarece, așa 
cum am mai spus, urmează o

perioadă când producția este 
mică. Cu toate că situația este 
grea, cred împreună cu colegii 
mei că vom depăși momentele 
mai dificile și vom ajunge la 
ceea ce ne-am propus, la costuri 
mai mici și la o productivitate a 
muncii mai bună, condiție esen
țială pentru încheierea contrac
telor cu partenerii străini.

- Spuneați că societatea a 
înregistrat pierderi de 2,7 
miliarde de lei. Care au fost 
cauzele ce au determinat o 
asemenea situație?

- Din datele pe care le dețin 
în urma raportului comisiei de 
cenzori și a discuțiilor din cadrul 
adunării generale a acționarilor 
din 25 octombrie a reieșit că 
societatea a acordat în urmă cu 
un an de zile comisioane exa
gerate unor intermediari, situație 
care a făcut să se lucreze cu 
profit zero sau chiar în pierdere. 
Comisioanele care s-au practicat 
au fost între 16 și 40 la sută, 
procent foarte mare - chiar exa
gerat - acordat unor intermediari, 
pe când în mod firesc acesta nu 
trebuie să atingă valori mari. Noi 
am luat deja măsura ca vânzările 
să le facem direct, fără inter
mediul comisionarilor. Este mai 
greu, pentru că lucrăm cu mai 
multe firme, dar mi se pare co
rect ca profitul pe care îl realizăm 
să fie a societății noastre nu al 
comisionarilor, situație în care 
putem să avem resurse mai mari 
pentru retehnologizare, salarii 
etc, în așa fel încât activitatea să 
meargă mai bine.

Ce mai fac psurtidele politice?
Despre ce mai fac partidele 

politice la Hunedoara am avut 
recent prilejul să discutăm cu dl 
Gheorghe Onose, vicepreșe
dinte al Organizației municipale 
a Partidului Umanist Român. De 
remarcat că respectiva organi
zație s-a constituit în urmă cu 
aproape trei ani, iar acum a 
ajuns să aibă 142 de membri.

- Ce vrea să facă practic 
Partidul Umanist, die Onose?

- Potrivit doctrinei, partidul 
nostru este angajat în a repre
zenta politic pe toți aceia care 
cred în necesitatea împlinirii per
sonalității și afirmarea demnității 
umane, și care acționează pen
tru apărarea intereselor și valo
rilor naționale, drepturilor și li
bertăților omului. Ne referim în 
primul rând la dreptul la iden
titate culturală, lingvistică, religi
oasă și etnică.

- Ce stă la baza doctrinei 
amintite?

V -----

- Valorile fundamentale care 
stau la baza doctrinei PUR sunt: 
manifestarea liberă a personalității 
umane prin exercitarea deplină a 
drepturilor și libertăților omului; 
responsabilitatea umană ca fac
tor de atenuare a contradicțiilor 
dintre aspirațiile individului și obli
gațiile sale pentru societate; cu
noașterea, mijloc de dobândire a 
libertății individului. De asemenea, 
la baza doctrinei noastre se află 
și proprietatea privată ca factor 
de securitate economică și so
cială, condiție de manifestare a 
responsabilității individului.

- Pornind de la doctrina 
amintită, de la valorile pe care 
le-ați enumerat, ce acțiuni 
concrete s-au inițiat?

- Recent s-a constituit un 
fond special pentru întrajutorarea 
leagănelor de copii și a persoa
nelor fără un sprijin material. De 
asemenea, doi tineri din Hune
doara, câștigători ai olimpiadelor

pe țară, au fost sponsorizați de 
noi și trimiși în “Tabăra Olimpi
cilor” de la Călimănești. De altfel, 
suntem permanent în căutarea a 
noi și noi surse de finanțare a 
unor asemenea acțiuni. Ne gân
dim apoi să asigurăm asistență 
managerială pentru noile firme la 
început de drum sau în difi
cultate.

- Cu celelalte partide care 
șl-au creat organizații în 
municipiu aveți probleme?

- Nu, fiecare își vede de tre
burile lui. Vreau să vă mal spun 
însă și altceva. Deși biroul orga
nizației se întrunește săptă
mânal și analizează problemele 
curente - încă nu am reușit să 
implicăm în acțiuni pe toți mem
brii noștri. Nu vrem să fim un 
partid ca cel dinainte de '89, dar 
se simte nevoia unei prezențe 
mai active a celor ce cred în 
valorile doctrinei Partidului 
Umanist.

\ Se înnoiește 1 
| gara! |

Dacă municipiul Hunedoara . 
• avea o gară a cărei stare am • 
| criticat-o în multe rânduri, iată că | 
i a venit vremea s-o și lăudăm. | 
' Să apreciem mai degrabă ' 
I eforturile care se fac acum pen- I 

| tru ca fața să-i fie schimbată, | 
. să-i fie împrospătată. Iar de așa j
■ ceva avea o acută nevoie. 1 
' S-a început cu acoperișul, |
■ iar la data prezenței noastre ■
! acolo, mai bine de jumătate era ! 
I realizat. I

Deja Gara CFR arată altcum- 
Iva. Nu mai este acea clădire 

prăfuită, înnegrită de vreme, 
| parcă lăsată în paragină.

I Se vede de departe că se do
rește și se face un lucru trainic. I HUNEDOARA - Copii în vizită la animalele preferate de 

la parcul Zoo de la "Ciuperca"

INDIFERENȚĂ FAȚĂ DE
PROlHltAlDENTlTATE

Din datele pe care le-am primit de la dl maior 
Leanu Sălășan, șeful Biroului Evidența populației 
al municipiului, rezultă că în Hunedoara își au 
domiciliul stabil aproximativ 90000 de persoane, la 
care se mai adaugă încă 5000 cu domiciliu flotant.

Deși se depun mari eforturi pentru o situație 
exactă, la zi, a celor care locuiesc în Hunedoara - 
în acest sens s-a introdus și evidența pe calculator 
- numărul persoanelor care nu sunt în legalitate 
încă mai creează dificultăți. Unii locuiesc clandestin 
la diverse cunoștințe, alții nu și-au actualizat do
miciliul în urma unor schimbări survenite, iar o altă 
parte au documentele de identitate expirate.

Potrivit afirmațiilor șefului Biroului Evidența popu
lației al municipiului Hunedoara, cele mai multe pro
bleme sunt create de către pierderea sau deteriorarea 
buletinului de identitate, fapt ce determină eforturi 
suplimentare. Lunar numărul reclamațiilor ce vizează 
acest fapt se situează în jurul a 70 de cazuri.

O altă problemă care solicită efort suplimentar o 
reprezintă și aceea a depistării persoanelor care nu 
au acte de identitate și al căror număr este greu de 
identificat. în prezent numărul acestora nu se esti
mează a fi mare, dar există încă asemenea cazuri.

Constituirea asociațiilor de proprietari, proces 
aflat în plină desfășurare, reprezintă și operațiunea 
de clarificare și identificare a persoanelor care nu 
sunt în legalitate din punctul de vedere al evidenței, 
în acest sens interlocutorul nostru ne-a mai precizat 
că s-a reluat operațiunea de revedere a cărților de 
imobil de către administratorii de bloc și de către 
lucrătorii biroului ordine publică. Deși există pre
vederi foarte clare în acest sens o parte dintre 
administratori și responsabili de scară ignoră în
scrierea tuturor locatarilor în cartea de imobil, fapt 
ce conduce la cazuri de nerespectare a legii și 
atrage sancționarea părților cu amendă.

Cu toate că s-au făcut mai multe apeluri pentru 
clarificarea evidenței fiecărei persoane, numărul 
acelor care ignoră legea se menține ridicat. Astfel, 
numai în prezent, la nivelul municipiului Hunedoara sunt

peste 1000 de persoane care au actele de identitate 
expirate și care uită să-și clarifice situația. Pentru a se 
evita cazurile neplăcute, Biroul Evidența populației 
face un apel la persoanele care nu sunt în legalitate 
să se prezinte la Poliție în cel mai scurt timp pentru 
rezolvarea situațiilor ce sunt în contradicție cu preve
derile legale și pentru a solicita punerea în legalitate.

" Printre primele din țară
CENTRUL DE INFORMARE A 

COĂTENftORI
Discuția cu dna Emilia Cosma a relevat ceva 

nou și foarte important pentru oamenii municipiului. 
Este vorba de faptul că la parterul primăriei a prins 
contur, iar la 16 noiembrie se preconizează inau
gurarea unui centru de informare a cetățenilor.

- Ce-și propune acest centru dnă Cosma?
- Să ajute pe oameni să obțină diverse infor

mații legate de diferitele probleme cu care se 
confruntă. De fapt, acest lucru este valabil și 
pentru agenți economici.

- Mai exact, despre ce fel de informații este 
vorba?

- Tot ceea ce ține de comunitatea municipiului. 
Locuințe, închirieri de spații comerciale și terenuri, 
activități culturale, biblioteci etc.

- Ce se dorește prin realizarea acestui centru?
- în afară de acest ajutor practic, se dorește 

eliminarea birqcrației. Omul nu mai trebuie să bată 
pe la toate ușile pentru a-și rezolva problemele. Noi 
o considerăm și ca o atitudine nouă a primăriei și 
funcționarilor acesteia față de cetățean. Omul va 
veni la noi, va lăsa doleanțele pe care le are, se va 
da un termen, după care, tot la noi va veni pentru 
rezolvarea problemelor.

- Se percepe vreo taxă?
- Nu. Ce s-a plătit până în prezent se va plăti și 

de acum încolo.
- Despre dotare?
- Toate informațiile sunt și vor fi puse pe 

calculator.
- Deocamdată nu am mai văzut așa ceva pe 

la alte primării.
- Sunt doar câteva în țară, iar în județ singurul.

Stadiul pregătirilor de iarnă la secțiile de apă 
și termoficare

Nu cu multă vreme în urmă a 
avut loc ședința Consiliului local 
Hunedoara. Pe ordinea de zi s- 
au aflat șapte puncte, toate de 
importanță pentru cetățenii urbei.

Cea dintâi problemă dezbă
tută de consilieri a fost “Stadiul 
pregătirilor de iarnă la secțiile 
apă și termoficare ale RAIL”. 
Din informarea prezentată a re
ieșit că s-a acționat în principal 
în trei direcții: reabilitarea rețe
lelor de distribuție și transport 
prin eliminarea pierderilor și îmbu
nătățirea serviciilor, precum și 
înlocuirea coloanelor pentru pre
întâmpinarea unor avarii; asigu
rarea unui ambient optim la punc
tele de lucru; reparații curente și 
întreținerea utilajelor tehno
logice.

Din planul de reparații pro
pus a se realiza în acest an - 
1,9 miliarde de lei, s-au executat 
lucrări în valoare de 1,6 miliarde 
de lei. Cu toate acestea, 4000 de 
apartamente nu vor avea căl
dură din cauza rețelei de distri

buție a agentului termic. Este 
vorba în principal de cartierele 
Micro VI și Micro VII. Deși RAIL 
are de încasat 15 miliarde de lei 
de la asociații, s-a apreciat că în

Hunedoara la sărbătoarea "Ora
șelor înfrățite”.

Și cultura este în atenția Con
siliului local. Un argument în acest 
sens este hotărârea pentru sta

în analiza Consiliului local

această iarnă situația va fi critică.
O altă hotărâre a Consiliului 

local a fost cea privind rectifica
rea bugetului pe 1998. în esență, 
este vorba de faptul că municipiul 
are la investiții cu 874 000 mii de 
lei mai puțin în acest an.

Tot rectificarea bugetului a 
vizat o altă hotărâre. De data 
aceasta a fost vorba de cel al 
RAIL. în general, sumele au rămas 
aceleași, dar s-au modificat pe 
capitole.

S-a hotărât apoi ca din buge
tul local să se efectueze cheltu
ielile ocazionate de vizita dele
gației orașului înfrățit Zenica și de 
participarea delegației municipiului

bilirea taxei de vizitare și a taxei 
de filmare la Muzeul “Castelul Cor- 
vineștilor". S-a aprobat, de ase
menea, alocarea din bugetul local 
a 12 milioane de lei pentru simpo
zionul științific “ Hunedoara, vatră 
de istorie, cultură și civilizație 
românească".

Deși aflate în ultima parte a 
ședinței Consiliului local, cele două 
din urmă au importanța lor. O să 
fiți probabil de acord cu acest 
lucru, când vom spune că prima 
privește aprobarea taxei pentru 
întreținerea, repararea, înlocuirea 
și verificarea metrologică a con
toarelor de energie termică, iar 
cealaltă a vizat aprobarea Regu

lamentului pentru avizarea, pro
iectarea, montarea și recepția 
aparatelor de măsurare a ener
giei termice, a apei calde me
najere și a apei potabile fur
nizate prin sisteme de instalații 
exploatate de RAIL. Respectiva 
hotărâre se referă la alte apa
rate decât cele instalate până 
acum.

în 12 noiembrie curent, este 
planificată o altă ședință a Con
siliului local. De un real interes ni 
se pare, în acest context, infor
marea privind pregătirea anului 
școlar 1998-1999. S-au alocat, 
în acest an, cu 200 de milioane 
de lei mai mult decât în cel trecut.

Din cele șapte puncte înscri
se pe ordinea de zi am mai reți
nut proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pe 1998 al serviciului 
public, administrația piețelor, târ
gurilor și oboarelor, precum și cel 
care vizează instituirea unei taxe 
locale pentru sprijinirea sportului 
de performanță.

Au continuat cercetările 
privindu-l pe Adrian Budiștea- 
nu, administrator la SC “Gloria 
Corn Impex” SRL Hunedoara. 
Polițiștii Serviciului Cercetări 
Penale, împreună cu cei din 
cadrul Biroului de Poliție Plat
formă Hunedoara și al Poliției 
municipiului Deva, au docu
mentat faptul că dl Budișteanu

a ridicat mărfuri de la SC “Si
derurgica” SA, SC “ICSH" SA 
Hunedoara, SC “Rec Prod" SRL 
Deva și SC “Dacia Service” SA 
Deva în valoare totală de 
1.201.144.276 de lei.

Treaba este că dl adminis
trator nu avea bani. A plătit cu 
file CEC fără a avea disponibil în 
cont.

* •

Beli la volan
Lucrătorii Biroului de Poliție Rutieră cercetează în stare de 

reținere doi indivizi ce au pornit orbește cu autoturismele pe străzile 
municipiului. Orbește înseamnă de fapt beți. Primul se numește Jan 
Mitu și are 46 de ani. După ce a condus el mașina pe o stradă și a 
tamponat alte trei autovehicule care staționau - a fugit victorios de 
la locul faptei. După patru ore a fost prins de polițiști. Din verificări s- 
a constatat că permisul de conducere îi era suspendat pentru 
comiterea altor abateri.

Și Aron Crăciunesc a pornit beat cu autovehiculul pe străzile 
Hunedoarei. Este șofer la RAIL. După ce a tamponat și el un 
autoturism, a părăsit locul accidentului. Ambele cazuri vor fi 
prezentate Parchetului cu propuneri de arestare.

Pagină realizată de Valentin NEAGU, Corne!POENAR 
Fotografii: Traian MÂNU
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI .4#

• Vindem și montăm par
brize auto pentru autovehicule 
import și autohtone. Complex

• 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)

• Vând apartament 2 ca
mere, Gojdu, bl. 0.3, sc.1, 
ap.4. Tel. 218505 (3847)

• Vând apartament 3 ca
mere, etaj 1, b-dul Bălcescu. 
Tel. 216434, orele 15-20. 
(3846)

• Vând casă, curte, grădină 
în Dîncu Mic, 62. Informații 
Orăștie, Pricazului, bl.73, ap.9 
(3841)

• Vând loc de casă, grădină 
60 ari, cabană, curent electric, 
fântână în curte, cotețe pentru 
păsări și porci, bolțari 700 buc, 
alte materiale de construcții, 
proiect pentru casă și gaz, 
pomi fructiferi, viță de vie, 
Bretea Mureșană, 20.000.000 
lei. Tel. 232508, după ora 16. 
(3612)

• Vând casă, grădină 321 
mp.Deva, str. Cuza-Vodă, nr. 
15, orele 10-12,14-17(4807)

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

• Vând casă, Sîntandrei, 
120,4 camere, gaze, curte, 
grădină, pivniță, preț con
venabil sau schimb cu apar
tament central, Deva, plus 
diferență. Informații la domi
ciliul. Tel. 217048, int. 221 
(4758)

• Vând construcție local
alimentație publică, zona 
Chimica Orăștie, vând Dacia 
1304 și apartament 3 ca
mere, Deva, Micro 15. Infor
mații tel. 247697, după ora 
17.(3564)_______________

• Vând apartament în Ilia, 
str. Avram lancu, bl. A, ap.3. 
Informații Ilia, tel. 235. ((8)

• Cumpăr apartament 2 
camere, central, în Orăștie. 
Informații tel. 054/247614 
(3567)

• Vând Mercedes 190 E, 
înmatriculat, avariat caroserie 
stânga. Informații tel: 094/ 
539352(4769).

• Vând Ford Transit, 1,2 
tone, benzină, înmatriculat, 
eventual și în rate. Tel. 219232, 
092/281895 (3831)

•Vând Dacia 1300, perfectă 
stare de funcționare, preț 2000 
DM, negociabil, tel. 648194, 
după ora 20 sau 241326, după 
ora 15. (3563)

• Vând Ford Escort, înma
triculat, 1987,4900 mărci. Tel. 
651579,094/561588 (5094)

• Vând boiler 
100 I, preț conve
nabil. Tel. 211275, 
orele 8-15, zilnic.

• Cumpăr banc centricubat. 
Tel. 624928, după ora 16. 
(3840)

• Vând bicicletă nouă 
Mountain Bike, 18 viteze, preț 
880 000 lei. Tel. 094530919.' 

(OP).

Eurovenus, boxa 8. Tel. 
219167(4768)

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

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

• Cumpărtelefoane celulare, 
defecte, blocate sau codate. 
Tel. 094/859958 (3832)

• Vindem porumb știuleți și 
boabe, Deva, str. Hărăului, nr. 
40. Informații tel. 214770 
(4762)

• Vând cântar 500 kg, ladă 
frigorifică orizontală, nego
ciabil. Tel. 650013 (5096)

• Specialist în zootehnie 
efectuez la cerere telefonică 
monte artificiale la animale 
(vaci și scroafe). Telefonați la 
668286 - Șoimuș sau tele- 
mobil 092/752090, Alin. (3285)

• Hanul Cerbul, din Podele, 
vă invită la horă duminică, 
15.11.1998, ora 19. (5095)

• Școala profesională 
Bretea Streiului organizează 
concurs pentru ocuparea 
unui post de pedagog școlar 
în data de 26 noiembrie 
1998. Relații la tel. 761178 
și 730610. (5761)

DIVERSE

ÎNCHIRIERI

• închiriez cameră și bucă
tărie la casă particulară în 
Deva, pentru 2-3 persoane. 
Tel. 230257, orele 16-20 
(4804)

• închiriez apartament 2 
camere, Deva, Aleea Roma
nilor, bloc 22/3. Tel. 623660 
(3566)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• Oportunitate în 1998. 
Firmă canadiană pregătește 
încă 30 persoane, motivate, 
pentru noi divizii marketing 
(Clearance, Books, Adverti
sing). Experiența nu este 
necesară. Sunați azi, start 
mâine. Pentru domnișoara 
Beatrice. Tel. 627527 (3816)

• Firmă particulară anga
jează bucătăreasă (bucătar), 
barmane, vânzătoare. Tel. 
230491,220549(5286)

• Consiliul de administrație 
al S.C. Hațegana SA Hațeg, 
cu sediul în Hațeg, str. Pro
gresului, nr. 29 convoacă 
adunarea generală a acțio
narilor în data de 26 11 1998, 
ora 10, la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi: 
Aprobarea cohtractului de 
administrare a societății pe 
anul 1999. Rectificarea bu
getului de venituri și cheltuieli 
pe anul 1998. Aprobarea 
organigramei societății. Di
verse. în caz de neîndeplinirea 
cvorumului prevăzut de lege, 
a doua ședință a adunării 
generale a acționarilor va avea 
loc la data de 27.11.1998, ora 
10, în același loc. Relații 
suplimentare la sediul so
cietății sau la tel. 054/770550. 
(5762)

PIERDERI

• Pierdut legitimație nevă
zător pe numele Breica Liță. 
Se declară nulă.

• Pierdut carnet de alocație 
de sprijin pe numele de Fuio- 
rea Dorica. îl declar nul. 
(3705)

SUTtWOCCL 11 NOIEMBRIE
Idolar SUA 9874 lei
1 marcă germană 5171 lei
100 yeni japonezi 8134 lei
1 liră sterlină 16374 lei

1 franc elvețian

1 franc francez

100 lire italiene

7123 lei

1750 lei

593 lei
Cursurile incluse in 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.

ANUNȚ PUBLICITAR■
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚFi'E CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 40% 
din acțiunile Societății Comerciale "AGROMEC" - SA, cu sediul în Călan, str. Tabăra Militară, nr. 3, județ 
Hunedoara, cod fiscal R2141715, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/258/1991, având:

Obiectul principal de activitate: servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecției 
fitosanitare, lucrări de întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor agricole.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 923.100 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din semestrul I 1998): 143.919 mii lei
Pierderea ultimului an încheiat: 243.035 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.06,1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 369.240 40
SIF - -
FFM 553.860 60
Alții - -
TOTAL 923.100 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 369.240.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 11.077.200 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara-Deva sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice rorriâne/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 30.11.1998, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

7.12.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

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

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

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

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

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

/CT/ ANUNȚ PUBLICITAR
------  pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, cu sediul în str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Direcția de 
privatizare 8, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată prin H.G. 361/1998, 
39,939 % din acțiunile Societății Comerciale “MATEX” - SA, cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 34, județ 
Hunedoara, cod fiscal R2114036, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/49/1991, având:

Obiectul principal de activitate: Producerea și comercializarea de țesături tip mătase. 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 13.012.050 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 25.117.336 mii lei
Profit net în anul 1997: 1.229.862 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 207.877 39,939
SIF 281.761 54,135
FFM 30.529 5,866
Manager 315 0,060
TOTAL 620.482 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 31.445 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 6.536.692.265 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a 
Fondului Proprietății de Stat, București, str,. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, telefon 04-01/3110495; 
3123130; 3124231; fax: 04-01/3121841, între orele 10-16, până în ziua precedentă termenului de 
depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 6.000.000 lei și taxa de participare în valoare 
de 5.000.000 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului din str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 sau în contul 
numărul 251100980900224 deschis la BRD - Sucursala Municipiului București.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 11.12.1998, ora 12, la sediul de mai sus.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

18.12.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Garanția de participare în valoare de 196.100.768 lei, se achită la Banca Română de Dezvoltare - 

Sucursala Municipiului București în contul nr. 251.100.980.900.313.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423,000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, modificată 
și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu 
cu o oră înainte de începerea licitației la DIRECȚIA OFERTE MARKETING Șl RELAȚII CU INVESTITORII.

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dna Cornelia Ștefănescu, tel.: 3110493; 
fax: 3149582.

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

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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IMPORTĂ șl DISTRIBUIE 
EN-GROS

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

059-479.529 
fax: 059-479.528

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

SC Aproterra SA
Simeria

ENTRU PERI
I A Dkl Ă*

O acumulatoare auto ROMBAT cu
asigurarea gratuită 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 
l/l 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 IO m, grosime 
0,12 mm, la prețul de 1782 lei mp;

O anvelope MATADOR pentru 
autoturisme și autocamioane.

Prețurile nu conțin TVA.

SC DECEBAL SA DEVA (Industria cărnii]
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara 

Organizează
a) Licitație publică cu strigare conform Ordonanței de urgență nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998 și 

Normelor metodologice aprobate prin HG nr.55/1998, pentru vânzarea următoarelor active:

Denumirea activului Adresa activului Obiectul de activitate Prețul de pornire a licitației (mii lei)

1. Abator sanitar Brad Brad, sir. Avram lancu, nr.53 tăieri necesități
2. Abator Orăștie Orăștie, str. Grădinarilor sacrificări animale

251305
1.232.653

b) Licitație publică cu oferte închise în plicuri sigilate 

(Legea nr.44/1998 și HG nr.55/1998) pentru activul:
(cu plata în rate), în aceleași condiții legale

Denumirea activului Adresa activului Obiectul de activitate Prețul de pornire a licitației (mii lei)
3. Fabrica veche de „ .  .
preparate din carne Petroșani, str. George Enescu in conservare 492.718

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător.

Licitația va avea loc pe data de 3 decembrie 1998, ora 10, la sediul SC DECEBAL SA Deva.
In caz de neadjudecare la prima ședință, seva organiza cea de a doua ședință a licitației pe data de 10 decembrie 1998, la aceeași oră și adresă. 
Dosarele de prezentare o activelor pot fi procurate contra cost (40.000 lei/activ), zilnic, de la sediul societății comerciale între orele 8-14. 
Alte relații privind activele ce urmează o fi vândute se pol obține de la ing. Bulea Romus, la telefon: 054/211760 int. 31 sau 054/212237, 

054/213322, 054/233713.
Pentru participare la licitație ofertanții vor depune la sediul societății până în ziua licitației, oro 9, documentele prevăzute de legislația în 

vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarelor de prezentare.

Participantă la licitație vor depune Io casieria societății sau în contul bancar 305520101 BCR Deva taxa de participare de 3.000.000 lei pentru 

fiecare activ și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activelor este inclusă în prețul de pornire a licitației, mai puțin în cazul activului de la pel. 3, pentru care urmează să 

se procedeze conform prevederilor legale în vigoare.

Societatea 
Comercială 

“SARMIS” SA 

Deva 
Consiliul de 

administrație al 
SC “Sarmis” SA 
Convoacă Adunarea 

Generală Extraordinară 
a acționarilor săi pentru ziua 
de 30.11.1998, ora 10, la 
sediul societății, cu urmă
toarea ordine de zi:

Divizarea SC
“Sarmis” SA Deva prin 
desprinderea complexului 
Sîntămărie Orlea și în
ființarea unei societăți pe 
acțiuni SC “Castel” SA 
Sîntămărie Orlea.. ■

VREMEA
Vremea va fi rece 

iar cerul mai mult no- 
ros. Vor cădea preci
pitații în majoritatea 
regiunilor. Acestea 
vor fi predominant 
sub formă de ploaie 
în sud, lapoviță și 
ninsoare în nord, 
unde sunt și condiții 
de polei. La munte 
va ninge. Vântul va 
sufla slab până la 
moderat. Tempera
turile minime se vor 
situa între O și 3 grade 
iar cele maxime între 
2 și 8 grade, mai ridi
cate în sud-est.x________ ________/

O oportunitate de zile mari pentru producătorii de mobilă și 
distribuitorii de materii prime din industria mobilei

EXPOZIȚIEEXPOZII IE
PAL MELAMINAT
“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.

FIECARE CASA ARE PRIZA

ni. • ♦ • ** • * * * • • a
•’<***

Fă ceva pentru prizele tale: du-te la magazinele Flanco din Deva, Bd. Decebal, bl. S 
Hunedoara, Bd. Dacia 4A!

Găsești acolo tot ce își poate dori o priză: televizoare, mașini de spălat, frigidere, electrocasnife de bucătărie, sisteme 
audio, aspiratoare. Toate produse de firme de prestigiu: Philips, Ariston, Indesit, Profilo, LG, Daewoo, Sony, Rowenta, Tefal, 
Arctic. Și mai mult decât atât: de la Flanco poți cumpăra orice produs în rate. Cu avans zero. Tu ești cel care hotărăște 
câte rate vei plăti. Iar pentru ratele plătite în avans nu se mai aplică dobândă. Există și un sistem de răsplătire a fidelității: 
cu cartela Flanco beneficiezi de reduceri pe viață pentru fiecare produs cumpărat. Și de câștiguri în bani lichizi pentru 
aducerea altor cumpărători. De la Flanco toată lumea pleacă mulțumită. E timpul să te bucuri și tu!

sistem de răsplătire a fidelității: FLANCO
UN MAGAZIN ELECTROPRACTIC
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în industria extractivă - multe 
accidente de muncă

Frecvența accidentelor de 
muncă în industria extractivă 
este de peste zece ori mai mare 
decât media pe economie, deși 
numărul lor și cel al angajaților din 
minerit a scăzut față de anii 
precedenți, relevă o statistică 
realizată de Asociația 
Profesională Minieră din România 
(APMR), privind accidentele de 
muncă produse în minerit în 
primele șase luni ale anului.

Scăderea ponderii acciden
telor din minerit - cu câteva 
procente în ultimii trei ani - este 
generată de reducerea perso
nalului, și nu de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, a declarat 
Gheorghe Udrișteoiu, directorul 
general al APMR. Industria 
extractivă are, și în primul 
semestru din 1998, cele mai. 
multe accidente de muncă (23,5 
la sută din totalul pe economie) și 
se situează pe locul doi în 
privința accidentelor mortale 
(aproape 12 la sută din total), 
după construcții.

Peste 1.500 din cei 140.000 
de salariați din industria

Firmele românești care exportă în Rusia 
beneficiază de facilități vamale

Reducerea taxelor vamale, ca 
urmare a unei decizii a guvernului 
Federației Ruse privind diminuarea 
temporară a taxelor vamale de bază 
la importul unor produse alimentare, 
se aplică pe o perioadă de șase 
luni, începînd cu 27 octombrie, 
pentru următoarele produse: carne 
de vită, de porc, de oaie, ulei de 
floarea-soarelui, unt, lapte și 
smântână. Decizia guvernului rus 
de a modifica parțial tariful vamal al 
Rusiei are ca scop stabilizarea pieței 
produselor alimentare și susținerea

(Urmare din pag. 1) Ca pasta tot, și în furnizarea căldurii banii vorbasc
După cum se știe, când s-a 

început furnizarea căldurii în 
Deva, s-a livrat agent termic 
către toate blocurile și toți agenții 
economici din oraș, fără 
discriminare. Dar SC Apaterm SA 
Deva are negociat un grafic de 
reeșalonare a datoriilor către 
Termocentrala Mintia. Acest 
grafic poate fi onorat doar în 
condițiile în care cei care 
beneficiază de căldură, plătesc 
pentru acest serviciu. în general, 
asociațiile își plătesc taxele 
comune, din cele 3,8 miliarde de 
lei restante la populație doar un 
miliard fiind datorii mai vechi de 
75 de zile, care permit 
debranșări. Astfel, s-au efectuat 
blindări ale caloriferelor doar la 
câteva asociații cu debite mari; 
asociațiile 211 și 212 din Dacia, 
asociația 147 de pe B-dul 22 
Decembrie și asociația 31 din 
Micro 15. Bineînțeles că au fost 
și oameni care au făcut scandal 
și s-au opus debranșărilor pentru 
că și la aceste asociații cu datorii 
doar 40-50 la sută din 
apartamente au restanțe. Pentru a 
nu fi duri ci corecți, SC Apaterm 
SA a efectuat blindări doar la 
blocurile ori scările rău-platnice. 
Iar acolo unde oamenii au fost 
receptivi și au permis accesul în 
apartamente s-au blindat doar 
caloriferele celor cu datorii mari, 
încercându-se astfel eliminarea 
dependenței de sistem care face 
ca pentru câțiva datorinici să 
sufere și cei care au plătit taxele 
la zi. Dar dacă populația strânge 
cureaua și face eforturi pentru 
achitarea datoriilor, instituțiile 
dependente de săracul buget al 

extractivă au fost implicați în cele 
783 de accidente de muncă 
produse în primele șase luni ale 
anului, aproape jumătate dintre ei 
fiind lucrători în subteran. 
Aproape 20 de mineri au decedat 
în aceste condiții, adică de patru 
ori mai mult decât media pe 
economie, se mai arată în 
statistica APMR.

Cea mai periculoasă zonă 
rămâne Valea Jiului, unde - în 
primele șase luni ale anului - s-au 
petrecut peste 500 de accidente 
de muncă, reprezentând două 
treimi din totalul celor din industria 
extractivă. Pe locul doi se află 
Compania Națională a Lignitului 
Oltenia (în jur de 80 de 
accidente), Compania Remin Baia 
Mare (peste 70 de accidente) și 
Regia Cuprului Deva (aproape 40 
de accidente).

De obicei, accidentele de 
muncă au mai multe cauze. 
APMR susține că o treime dintre 
mineri sunt accidentați în surpări 
de galerii, pentru că lucrările de 
susținere sunt realizate în 
subteran fără respectarea 

industriei proprii prelucrătoare, se 
arată într-un comunicat al 
Ministerului Industriei și Comerțului 
remis agenției MEDIAFAX. Printr-o 
hotărâre anterioară, din 15 octombrie 
1998, guvernul Federației Ruse a 
dispus reducerea TVA de la 20% la 
10% și anularea taxei suplimentare 
de import de 3% la o serie de 
produse agroalimentare.Produsele 
originare din România beneficiază, în 
baza preferințelor vamale în comerțul 
cu Rusia, de o reducere cu 25% a 
taxelor vamale.

statului, care au debite de peste 6 
miliarde de lei, nu prea ajută la 
respectarea graficului de 
reeșalonare.

Dar relația cu aceste instituții 
(spitale, școli etc) nu e doar 
comercială ci și socială. Astfel că 
SC Apaterm nu poate efectua 
‘‘blindarea caloriferelor". Pentru a 
evita o astfel de situație neplăcută, 
conducerea SC Apaterm a 
încercat o compensare a datoriilor 
în care să intre Direcția Sanitară, 
Termocentrala Mintia și RAH 
Petroșani. Pentru că legea nu 
interzice astfel de “manevre”, în 
urma discuțiilor purtate recent la 
Ministerul Sănătății s-a obținut un 
acord de principiu. Mai trebuie 
însă obținute avize favorabile de la 
Administrația Financiară și Curtea 
de Conturi, dar “finanțiștii” ezită 
pentru că nu există norme 
metodologice pentru derularea 
unei astfel de acțiuni. Pentru ca 
populația să nu rămână în plină 
iarnă fără căldură, sperăm ca 
această acțiune de compensare 
să primescă aviz favorabil.

Pentru a nu îngheța de frig 
populația și-a achitat datoriile

Presată la rându-i de datoriile 
către ROMGAZ, dar având o 
politică managerială diferită, SC 
Activitatea Goscom SA Orăștie a 
început furnizarea căldurii doar 
către asociațiile fără datorii. Luni, 
27 octombrie a.c., când s-au 
finalizat pregătirile pentru 
începerea furnizării agentului 
termic către populație, din cele 12 
asociații existente în oraș, doar 
asociațiile nr. 1 și nr. 4 erau la zi 

regulilor de siguranță a muncii. 
Pe de altă parte, unele dintre 
instalații și utilaje de transport 
nu au spațiu necesar pentru a- 
și desfășura activitatea, provo
când accidente prin aruncarea 
de materiale transportate.

Regiile miniere au cheltuit 
anul trecut aproape 8,5 miliarde 
de lei pentru despăgubirile și 
indemnizațiile acordate victi
melor accidentelor de muncă, 
adică 13 milioane de lei în medie 
pentru fiecare accidentat. 
Suma reprezintă mai puțin de 
jumătate din necesar, întrucât 
nu acoperă cheltuielile cu 
spitalizarea și tratamentul și 
ajung doar pentru o parte din 
despăgubirile acordate acci- 
dentațllor, spune Udrișteoiu.

Cheltuielile cu accidentele 
de muncă produse anul acesta 
în minerit vor fi cunoscute în 
martie-aprilie anul viitor, după 
finalizarea bilanțurilor contabile 
pe 1998, a mai spus directorul 
APMR. (Mediafax)

România va furniza produse 
alimentare Federației Ruse, cu 
plata în gaze naturale, în cadrul 
unui schimb comercial cu o valoare 
de peste 250 milioane dolari, a 
anunțat, recent, Radu Berceanu, 
ministrul Industriei și Comerțului. 
Mărfurile românești - în principal 
carne de porc, carne de pasăre, 
ulei nerafinat - se vor livra în 
trimestrul IV 1998 - semestrul I 
1999, iar gazele naturale în 
compensație se vor importa în 
trimestrul IV 1999.

cu achitarea facturilor. Astfel că, 
doar 2000 din cei 8-10.000 de 
locuitori ai municipiului Paliei au 
beneficiat de căldură. între timp, 
pentru a nu îngheța de frig, 
asociațiile nr. 5 și nr. 6 au făcut 
eforturi și și-au achitat datoriile 
astfel că beneficiază și ele de 
căldură. Iar acolo unde nu s-a 
reușit achitarea datoriilor la nivel 
de asociație, s-au găsit alte soluții. 
Foarte multe blocuri sau scări s- 
au desprins în asociații mai mici 
fără datorii astfel că la ora acutală 
peste 50 din cele 96 de blocuri ale 
municipiului beneficiază de 
căldură. Dl Petru Icodim aprecia 
că “datorită acestei strategii s-a 
văzut cu adevărat cine dorește și 
cine nu dorește căldura".

De ce nu sunt corecțipână 
/a capăt?!

Doamna Rodica Stanciu, 
administrator la Asociația de 
locatari nr. 1 (asociație fără 
datorii) aprecia că politica SC 
Activitatea Goscom de a furniza 
căldură doar celor bun-platnici 
este corectă. Și dna Dorina 
Pivoda, administrator la asociația 
nr. 2, care are 84 de milioane de 
lei datorie era de acord cu 
această decizie. Numai că dânsa 
ar fi dorit să se găsească o 
modalitate de a-i debranșa efectiv 
pe rău-platnici. Și nu pentru 2-3 
săraci ori răuvoitori să sufere o 
scară ori un bloc întreg. Dl Doinei 
Bunea crede că sistemul e doar 
pe jumătate corect. “Personal nu 
am restanțe la asociație, iar în 
total la mine pe scară sunt doar 
câțiva (3-4) restanțieri. Iar din

(Urmare din pag. 1)

nu a avut darul de a-i mulțumi 
pe cei de ia FMI. Ei au plecat 
cum au venit, promițând 
reîntoarcerea în România în 
prima decadă din ianuarie 
1999 și condiționând 
încheierea acordului, ca și 
până acum, de îndeplinirea 
măsurilor de mult promise dar 
neonorate de restructurare și 
privatizare, de reformă a 
Ministerelor și a Guvernului, 
de închidere a întreprinderilor 
cu pierderi mari, de stopare a 
declinului economic.

Așa că good bye, stand
by!

„OMUL ESTE' 

VALOAREA 
SUPREMA 

PENTRU OM"
(Urmare din pag. 1)

și susținerea proiectului de 
ajutorare a micuților din casele 
de copii, a familiilor necăjite. 
Acest apel reprezintă nu numai 
o cale de găsire a sprijinului 
financiar, ci și o modalitate de a 
ne regăsi demnitatea în acțiuni 
comune care să sprijine 
societatea, să nu depindem 
numai de „sursele exterioare". 
Să creăm noi înșine „condițiile 
interioare” de sprijin al copiilor 
care fără voia lor ajung în instituții 
de ocrotire iar noi, societatea, 
avem marea datorie să-i 
sprijinim.

Sunt înălțimi.spre care noi, 
oamenii, avem nevoie să privim, 
care ne vor ajuta să redobândim 
încrederea în noi înșine și mai 
ales să nu uităm de principiul 
ideal ,,omul este valoarea 

. supremă pentru om”.

cauza lor suferă tot blocul de 
frig. E atât de frig că până și cu 
câteva radiatoare în priză 
trebuie să stăm gros îmbrăcați. 
Iar la cei care încălzesc cu gaz 
se mucegăiesc pereții din cauza 
igrasiei care se formează. Dacă 
au vrut să fie capitaliști corecți 
de ce nu au fost corecți până ia 
capăt găsind o soluție de 
debranșare pe apartamente?!" 
Dl Ion Bodea avea atât speranțe 
cât și nemulțumiri. “La ora 
actuală nu avem căldură pentru 
că asociația de care aparținem 
are datorii. Dar de azi (miercuri, 
11 noiembrie), ne vom desprinde 
într-o asociație mai mică 
(asociația bl. 64, sc. A) unde nu 
are nimeni datorii, și avem 
promisiuni că vom primi căldură. 
Există la noi în bloc oameni cu 
salarii foarte mici care nu au 
posibilitatea financiară să 
plătească pentru agent termic. 
Ce să facă acești oameni?' Să 
nu-și mai trimită copiii la școală 
sau să nu mai mănânce ca să 
plătească taxele comune?!’’

Sărăcie și frig

în condițiile creșterii 
continue a prețurilor, 
populației îi.este tot mai greu 
să împartă banii astfel încât 
să ajungă și pentru plata 
taxelor comune. Prin urmare, 
pe lângă lipsa alimentelor, a 
hainelor și a medicamentelor, 
șomerii, pensionarii și alte 
categorii sociale defavorizate 
vor suferi în această iarnă și 
de lipsa căldurii.

Good bye, stand-by!
Trezit de data asta din 

pumni, primul ministru Radu 
Vas He a convocat urgent o 
ședință a Guvernului, ia care i- 
a invitat să participe și pe 
șeful statului, și ia care a 
anunțat măsuri severe de 
reformă și restructurare, 
începând chiar de ia nivelul 
Executivului, ai unor ministere 
și ai FPS. Președintele țării și 
premierul au căzut ia înțe
legere privind “criza econo
mică gravă" din țară, pe care 
n-o acceptaseră în nici un fei 
până acum, au reiterat ideea 
ultimei șanse a Guvernului și 
a țării pentru redresare 
economică și socială, au făcut 
apei ia toate forțele politice și 
din aite zone (sindicatele, 
îndeosebi) de a înțelege 
situația și de a coopera pentru 
construirea viitorului națiunii.

După ce vreme de șase 
iuni nu a prea făcut mare 
lucru, muițumindu-se să 
promită și să-și ia angaja

A venit “Fermierul”

Vom avea o agricultură durabilă?
în numărul pe lunile noiembrie 

și decembrie din acest an, revista 
‘‘Fermierul" aduce în atenția 
cititorilor (pornind de la zicala, 
frumos ilustrată și afișată pe prima 
copertă, potrivit căreia “toamna se 
numără bobocii") o seamă de 
probleme legate de prezentul și 
viitorul agriculturii românești.

în context, dl prof.univ.dr. Mihai 
Berea abordează aspectele 
esențiale care vizează realizarea 
unei agriculturi durabile, 
prezentând sugestiv modul de 
organizare a exploatațiilor agricole 
și structura acestora la nivelul 
anului 1997. Din datele prezentate 
rezultă cu claritate că numărul 
gospodăriilor individuale de 
subzistență era de peste 3,9 
milioane, ele deținând mai mult de 
7,7 milioane ha teren agricol, 
reprezentând mai mult de 52 la sută 
din totalul suprafeței agricole a țării. 
De aici este ușor de desprins faptul 
că suprafața medie ce revine pe o 
gospodărie de subzistență se 
situează sub 2 ha.

Primăria Municipiului Deva
Primăria municipiului Deva organizează In data de 10 

decembrie 1998, ora 1O.OO, la sediul său din Deva, Piața Unirii 
nr. 4, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

■ 1 post arhitect, studii superioare arhitectură, In cadrul 
Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului;

■ 1 post inspector specialitate, studii superioare - inginer 
construcții, In cadrul Serviciului urbanism și amenajarea 
teritoriului;

■ 1 post șef serviciu - inspector specialitate, studii superioare 
- inginer topograf, In cadrul Serviciului cadastru, registru 
agricol, fond funciar;

■ 1 post inginer sistem - studii superioare informatică, In 
cadrul Compartimentului de Informatică și banca de date;

■ 1 post analist programator - studii superioare informatică, 
in cadrul Compartimentului de informatică și banca de date;

■ 1 post economist - studii superioare economice, In cadrul 
Serviciului buget-contabilitate.

Condițiile de participare sunt următoarele:
- vechime minimă 2 ani, cu excepția posturilor in domeniul 

Informaticii
Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
- cerere de înscriere;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- adeverință medicală;
- cazier Juridic;
- copie după diploma de studii;
- copie după carnetul de muncă.
Cererile pentru concurs se pot depune la Biroul Resurse 

Umane, Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Deva, ca 
mera 14, până In data de 7 decembrie 1998.

Informații suplimentare la telefon 218325, int. 20, zilnic Intre 
orele 8.00-10.00 șl 14.00-15.30.

L --- —

mente, primul ministru Radu 
Vasile s-a trezit ia realitate, ia 
realitățile din țară, pe care i 
ie-a spus cu claritate șl 
străinătatea pe unde a cam 
umblat, afirmând că în ceie 
3-7 iuni își va demonstra 
capacitatea de a lua acele 
măsuri dure, Impopulare, de 
reașezare a Românie! pe 
făgașul care să-i refacă 
imaginea în ochii organis
melor internaționale șl a! 
investitorilor străini, să-i 
asigure un ritm de dezvol
tare dinamic și eficient, cu 
repercusiuni pozitive asupra 
muncii șl vieții populației.

“Sunt convins că 
primele elemente pozitive la 
nivel general, dar și ia nivel 
individual, se vor face 
simțite din trimestrul III al 
anului viitor”, a conchis la 
amintita ședință de Guvern 
premierul Radu Vasile.

Să ținem minte acest 
lucru!

Pentru cei interesați de 
soarta legumiculturii se prezintă 
Institutul de cercetări pentru 
legumicultură și floricultură 
Vidra, precum și preocupările 
cercetătorilor de aici în domeniul 
de referință. De asemenea se 
continuă articolele referitoare la 
cultura legumelor în solarii și la 
semințele de legume "Novartis” 
și se abordează rolul unor le
gume în prevenirea cancerului 
(varza roșie, conopida, gulia, 
ceapa verde, prazul, spanacul, 
sfecla roșie, morcovul, țelina 
Ș-a).

Din bogatul cuprins al 
revistei mai semnalăm articolele 
referitoare la cultura zmeurului 
pe suprafețe mici, la aplicarea 
tratamentelor fitosanitare în 
pomicultură, la modalitățile de 
combatere biologică a bolilor.

De remarcat că într-un 
articol este abordată și problema 
bacteriei ucigașe, iar în altul se 
vorbește detaliat despre 
bucătăria naturistă. (N.T.)
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