
Miting de protest 
la RAC Deva

Ieri, la prânz, în fața Regiei 
Autonome a Cuprului din Deva, a 
avut loc un miting de protest la care 
au participat mai multe sute de 
mineri. Nemulțumirea acestora 
vizează soarta unităților din cadrul 
jegief dificulțățileto£maj accențu^
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Nou! șefa! FPS pare mai hotărât 

Privatizarea în 
linie dreaptă
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După ce au amețit-o și au 
întors-o pe toate fețele, 
iată că privatizarea revine în forță 

pe agenda FPS, mai ales după 
avertismentul dat de către 
negociatorul FMI, acest organism 
nemaifiind dispus să accepte un 
nou acord de împrumut în 
condițiile în care reforma și 
privatizarea, cu accent pe 
închiderea găurilor negre din 
economie, bat pasul pe loc. 
Hotărât să ia taurul de coarne, 
adică să facă reformă adevărată, 
noul șef al FPS, dl Radu Sîrbu, a 
început să cam facă mai întâi 
curățenie în propria ogradă, 
reducând cam 35 la sută din 
angajații propriului aparat care 
tăiau frunză la câini.

Acum, deși ocolește abil 

ate din minerit, precum și 
întârzierea plății salariilor în 
cadrul exploatărilor miniere.

Pe tema problemelor ridicate 
de către protestatari a avut loc o 
discuție cu conducerera RAC

termenul de listă, care a fost 
prea mult compromis de când 
se fluturau în paralel mai multe 
astfel de tabele cu societăți 
comerciale ce trebuiau ba 
lichidate, ba revigorate, ba 
privatizate, există multă 
prudență în a mai nominaliza 
vreo firmă care trebuie închisă 
sau mai știm noi ce să i se 
întâmple. Dincolo de conținutul 
lor, este lesne de înțeles că 
asemenea liste există și sunt 
bine ferecate, din moment ce 
se cunoaște cu certitudine că 
acum bătălia se dă pentru cele 
150 de societăți comerciale ce 
se găsesc în diferite faze de

Nico/ae TÎRCOB

(Continuare in pag. 8)

Bărbații peste 65 de ani 
sunt scutiți de pază

Spitalul Județean Deva 
primește 4,2 miliarde de lei

Potrivit unor declarații pe 
care ni le-a făcut deputatul 
de Hunedoara, dl Dumitru 
Ifrim, Parlamentul României 
a adoptat un amendament 
la Legea 18 prin care 
bărbații care au împlinit 
vârsta de 65 de ani sunt 
scutiți de paza obștească.

!n dialogul Parlament - Guvern

Deputatul Petru
Șteolea întreabă

Care este strategia Ministerului 
Industriei și Comerțului în domeniul 
industriei miniere privind politica 
investițiilor pentru menținerea 
capacității de producție, a dotării, 
modernizării și retehnologizării 
unităților miniere din România? De 
ce în bugetul de stat pe 1998, cât 
și în ordonanța de rectificare a 
acestuia nu au fost și nu sunt 
susținute decât simbolic investițiile 
în domeniu, inclusiv prin 
nealocarea si neutilizarea unor 
fonduri provenite din privatizare?

Cum se justifică o asemenea 
poziție a Ministerului Industriei și 
Comerțului în cazul concret al 
Regiei Autonome a Cuprului Deva, 
unde efectele nerealizării 
obiectivelor de investiții în unitățile 
și subunitățile acesteia au urmări 

Această modificare s-a 
impus în mod special 
întrucât de la această vârstă 
foarte multe persoane au 
probleme cu sănătatea, iar 
activitatea obștească 
prestată a devenit pentru 
aceste persoane tot mai 
dificilă. (C.P.)

APARE LA DEVA

imprevizibile în viitorul apropiat, 
ce duc, de fapt, la închiderea 
nejustificată a capacităților? (21 
octombrie 1998)

Ministrul Radu Berceanu 
răspunde

în vederea menținerii 
capacităților de producție și 
creșterea eficienței economice 
prin modernizarea acestora, la 
Regia Autonomă a Cuprului Deva 
a fost propusă realizarea unor 
obiective de investiții pentru care 
nu au putut fi asigurate fondurile 
necesare, sumele alocate de la 
bugetul de stat fiind insuficiente 
față de necesități, iar posibilitățile

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 8)

La Direcția Sanitară a 
județului Hunedoara a sosit un 
răspuns de la Direcția Generală 
a Bugetului Sănătății, din cadrul 
ministerului de \resort, ca 
răspuns la adresa nr. 3857 din 
5 noiembrie 1998 a sus- 
numitei instituții hunedorene, 
privind deblocarea situației 
financiare, răspuns din care 
consemnăm:

"Prin Ordinul de plată nr. 1545 
din 11.11.1998, de la Fondul de 
Asigurări Sociale de Sănătate 
sunteți finanțați cu suma de 4,2 
miliarde lei, care va fi repartizată 
ordonatorului terțiar de credite, 
Spitalul Județean Deva, și va fi 
virată pe destinația Fondului 
Special sau Fondului de 
Asigurări Sociale de Sănătate, în

Dl senator Andreiu 
Oprea se explică

La Întâlnirea care a avut loc de curând la Deva între reprezentanți 
ai sindicatelor din subunitățile RAC și “Siderurgica" Hunedoara 
cu conducerea Prefecturii, la care au fost prezenți și patru 
parlamentari hunedoreni din cei 11, liderii de sindicate au relevat, 
între altele, slaba implicare a unor deputați și senatori de 
Hunedoara în rezolvarea anumitor stări de lucruri negative gene
rate de procesul dur al reformei și restructurării.

Răspunzând acuzelor aduse, dl senator PNȚCD, Andreiu Oprea, 
a ținut să precizeze:

- Eu sunt un senator al puterii. De ce nu mă caută nimeni? De 
fapt vine la mine multă lume. Oameni săraci, necăjiți. Dar n-a venit 
vreodată un director, un lider de sindicat. Vă duceți numai la colegii 
mei de stânga. Vă e frică de PNȚCD că aduce inapoi moșierii. 
Intenția dv e clară, de răsturnare a Guvernului actual. Și ce urmează 
după el? Revenim la stânga? Mă-ndoiesc. Restructurarea trebuie 
făcută. Dar nu de parlamentari. Nici de sindicate. Ci de specialiști. 
De ministerele de resort. Vă rog să mă căutați! La sediul meu 
senatorial din Deva, unde sunt de vinerea de la ora 10, sau când 
veniți în București. Eu lucrez la Comisia buget-finanțe-bănci a 
Senatului. Am să vă acord tot sprijinul.

Căutați-I, așadar, pe dl senator PNȚCD, Andreiu Oprea! La 
Deva sau la București. Binevoiește să vă ajute. (D.G.)

VREMEA
Vremea este în răcire. 

Cerul va fi mai mult 
acoperit. Se vor semnala 
precipitații pe arii extinse, 
predominant sub formă de 
ploaie în zonele de câmpie, 
mixte în zonele de deal, iar 
la munte numai ninsori. 
Vântul va fi moderat, cu 
intensificări temporare. 
Minimele termice se vor 
încadra între -7 șl 3 grade 
iar maximele între -3 și 5 
grade. 

contul unității datoare, respecitv 
față de fondul la care unitatea 
are debite, potrivit procesului 
verbal încheiat între unitățile în 
cauză, anexa la adresa dv.

O dată cu strângerea 
acestor debite, cât mai urgent 
posibil, ne veți comunica 
ordinele de plată cu care au 
fost virate aceste sume, care 
reprezintă în exclusivitate 
stingerea acestor datorii prin 
compensare."

Cu siguranță se vor stinge 
în bună măsură și datoriile 
către "Apaterm” Deva și 
unitățile sanitare din județ nu 
vor mai trăi sub spectrul 
întreruperii căldurii și apei 
calde. Sănătate! (D.G.)

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

Sezonul grevelor
Populația s-a săturat de anchilozarea celor care ne 

conduc. Românii au ajuns la capătul răbdării, sătui să trăiască 
din ce în ce mai prost. Dacă în anii trecuți fiecare dintre noi 
mai avea măcar speranța că într-o zi lucrurile se vor 
îndrepta, acum, la mai bine de opt ani de la Revoluție, 
suntem cu toții convinși că lucrurile au scăpat complet de 
sub control. Incapacitatea guvernelor de a lua măsurile 
necesare scoaterii țării din această situație a condus la o 
profundă criză atât în plan economic cât și în plan social. 
Românii au simțit, mai ales în ultima vreme, dușurile reci ale 
comunității internaționale. NATO și Uniunea Europeană sunt 
undeva foarte departe, riscul de țară crește mereu în timp ce 
investițiile scad, FMI nu ne mai acordă nici un împrumut. 
Marginalizarea României este mai clară și mai profundă 
acum decât pe vremea defunctului Ceaușescu.

Și totuși, românii au suportat cu stoicism privațiunile la 
care au fost supuși. Dar se pare că răbdarea a dispărut. 
Aproape pe nesimțite s-au declanșat acțiuni protestatare. 
Sunt tot mai multe manifestațiile, mitingurile, grevele. Am 
intrat cu adevărat în sezonul grevelor. Minerii, șoferii, ba 
chiar și studenții protestează, acțiunile lor căpătând tot mai 
des accente radicale și violente. Au surprins cererile 
studențimii care, pentru prima dată după 1996, au avut și 
conotații politice. Faptul este îngrijorător, dovedind, dacă 
mai era nevoie, că slabele performanțe ale actualei puteri 
au făcut ca înșiși cei mai mari susținători ai ei să i se 
întoarcă împotrivă. Studențimea a fost vârful de lance al

Andrei NISTOR

(Continuare în pag. 8)

Hunedoara. Centrul de informare pentru cetățeni, deschis 
în cadrul Primăriei locale.

Foto: Traian MÂNU

Cu tricolorul la rever
Anul acesta, pășind pragul 

iernii, vom fi surprinși să aflăm 
odaia de clipe a celei dintâi zile din 
decembrie împodobită în strai 
sărbătoresc. Aniversăm opt 
decenii de când secunda supremă 
a istoriei a reînviat pentru poporul 
nostru visul de veacuri, 
întrupându-se în faptul împlinit - 
întregirea țării în hotarele ei firești 
- Marea Unire de la 1918.

Vom parcurge împreună 
drumeagul aducerii aminte, prin 
rememorarea evenimentelor ce au 
ritmat viața cetății și au încălzit 
inimile oamenilor în acele zile, când, 
pe ruinele unui imperiu care se 
prăbușise, se puneau temeliile unei 
lumi noi.

După ce, în 18 octombrie 1918, 
Alexandru Vaida Voevod prin 
declarația rostită în pariamentul din 

Budapesta făcea cunoscut lumii 
întregi că românii își vor hotărî 
singuri soarta, în baza drepturilor 
firești la autodeterminare a 
poporului, la 30 octombrie se 
constituie Consiliul Național Român 
Central.

1 DECEMBRIE 
1918

Pe fondul acestor transformări, 
în dimineața zilei de 7 noiembrie 
1918, într-o mare adunare ținută la 
Biserica ortodoxă română din Deva 
(actuala catedrală „Sf. Nicolae"), 
locuitorii orașului hotărăsc 
înființarea Consiliului Național 
Român și organizarea Gărzii 
Naționale. Române. Pe turnul 
bisericii s-a arborat drapelul 

românesc-tricolorul, păstrat cu 
sfințenie din timpuri mai vechi 
între odoarele lăcașului creștin.

Zarea însăși părea că 
glăsuie în mănunchiuri de lumină 
bucuria unui popor ce scutura 
lanțul robiei. Și, pentru o clipită, 
regăsim sufletul Ardealului 
printre mirenii din biserica Devei, 
murmurând până la 
incandescență rugăciune de- 
ntrupare într-o Românie Mare.

Consiliul Național Român din 
Deva număra 43 membri în frunte 
cu: protopop dr. loan Dobre, 
Laurențiu Curea, Vaier Candrea, 
dr. Iustin Pop, dr. Petru Groza, 
Francisc Hossu-Longin.

Dorin PETRESC
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Ieri ta Hunedoara
S-a deschis Centrul pentru 

Informarea Cetățenilor
Ieri, în cadrul unei 

ceremonii care a avut loc la 
Primăria Municipiului Hune
doara, s-a deschis oficial 
Centrul pentru Informarea 
Cetățenilor.

La festivitate au participat 
autoritățile locale, reprezen
tanți ai Consiliului Județean, 
Camerei de Comerț și Indus
trie a județului Hunedoara, ai 
DGMPS, conducători de 
instituții și societăți comerciale 
din municipiu.

Atât primarul municipiului 
Hunedoara, dl Remus Mariș, cât 
și alți invitați care au luat cuvântul 

în cadrul festivității au apreciat 
importanța unui asemenea 
centru în viața comunității. Prin 
ceea ce s-a făcut la Hunedoara, 
ne-a precizat doamna Emilia 
Cozma, coordonatorul Centrului, 
s-a încercat o schimbare 
radicală a relației dintre 
funcționarul public și cetățean 
care solicită rezolvarea unei 
probleme în sensul că într-un 
singur birou s-au centralizat toate 
problemele, fapt ce elimină 
pierderea de timp și presupune 
o mai operativă soluționare a 
doleanțelor cetățenilor.

Centrul de Informare a 
Cetățenilor (CIC) deschis la 
Hunedoara este al șaselea 
din țară și s-a făcut prin 
sponsorizare de către Firma 
Shell.

Prin deschiderea CIC 
de ieri, cetățenii interesați 
beneficiază operativ de 
date din activitatea 
primăriei, precum și a altor 
instituții ale statului cu care 
vin în contact pentru diferite 
avize, proiecte, aprobări, 
autorizații etc.

Corne! POENAR
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Rapid a capotat 
la Olimpia și a 

cedat primul loc
Să nu îți vină să erezii Să capoteze 

Rapidul la penultima clasată în Divizia A, 
Olimpia Satu Mare! Să recunoaștem că 
nici cei mai pesimiști suporteri ai 
bucureștenilor nu ar fi putut da un 
asemenea pronostic. Și totuși, gazdele și- 
au depășit condiția și bine așezate pe 
teren de Gigi Staicu, au profitat din plin de 
evoluția mai ștearsă a feroviarilor și au 
reușit să conducă din min. 21 (prin golul 
marcat de Corjan) până în min. 83 când a 
egalat Șumudlcă. Un egal care a 
nemulțumit mult pe Mircea Lucescu deși a 
avut pe teren pe Sabău, Lupu, 
Măldărășanu și Radu Niculescu. 
Bineînțeles că Lucescu a găsit țapi 
ispășitori pentru acest eșec pe arbitri, pe 
fotbaliștii - gazdă care au jucat dur și ... 
conspirația dinamovistă!

Surprinzătoare victoria Ceahlăului la 
Oțelul Galați (venirea la Piatra Neamț a 
antrenorului Hizo este salutară) și mai 
puțin a Farului la “U” Cluj. Steaua a cucerit 
o victorie la limită la ultima clasată și 
forestierii au fost foarte aproape - spre 
finalul partidei - de un egal!

De remarcat și victoria obținută de 
Universitatea Craiova în fața vechiului rival, 
FC Argeș. Elevii lui Silviu Lung s-au impus 
în acest meci prin golurile marcate de Luțu 
în min. 21 și V. Năstase în min. 39 
(autogol). Să recunoaștem că și oaspeții 
și-au creat câteva ocazii foarte bune de a 
înscrie, dar și de această dată înaintașii lui 
Dobrin au ratat din poziții clare.

Până sâmbătă, când se dispută 
meciurile din etapa a 15-a, mâine au loc 
partidele din cadrul optimilor Cupei 
României la fotbal.

C. SANDU

La Hunedoara, scorul etapei

CORVINUL - VEGA DEVA
4-0

în timp ce ne notam numele 
componenților celor două formații, ne-am 
pus multe semne de întrebare, mirându- 
ne că de la hunedoreni lipsea cunoscutul 
cuplu de fundași centrali Sterean și 
Haidiner, Cristi Chezan - ‘'închizătorul'' din 
fața apărării gazdelor, iar de la oaspeți 
absentau câțiva jucători titulari de bază în 
''angrenajul” elevilor lui Romică Gabor în 
frunte cu Luca și Chira. Partida a început 
sub cele mai bune auspicii, într-o atmosferă 
de deplină sportivitate atât pe gazon cât 
și în tribune, galeria hunedoreană fiind și 
de această dată la înălțime. De la primul 
semnal dat de tânărul arbitru C. Corcescu 
din Constanța, unul dintre cei mai tineri 
arbitri (24 de ani, aflat la al doilea meci în 
Divizia B), am remarcat tenta ofensivă a 
gazdelor, mingea circulând cu repeziciune 
pe "traseele" repetate de elevii lui Victor 
Roșea la antrenamente. Așa se face că în 
minutele 1,3,9,11,17, Dinu, Șandor, Mitrică, 
Păcurar s-au aflat la marginea unor acțiuni 
sau lovituri libere din preajma careului de 
16 metri ce puteau fi foarte periculoase 
pentru poarta lui Ciubotariu. în acest timp, 
oaspeții au încropit doar câteva firave 
contraatacuri dar au fost din fașă 
întrerupte de hunedoreni. Doar în minutul 
3, Bordeanu a executat puțin peste bară o 
lovitură liberă de la 22 metri, puțin lateral 
dreapta. Și ceea ce era de așteptat de 
către suporterii hunedoreni, deschiderea 
sporului de către favoriții lor s-a întâmplat 
în min. 19: Păcurar, cu o cursă pe cont 
propriu pe dreapta, intră în careu, tentează 

.doi apărători deveni, se deplasează la
teral spre centrul careului și șutează 
puternic în colțul din stânga al porții lui 
Ciubotariu: 1 -0. Nu trec decât două minute 
și e rândul lui Șandor să creeze panică în 
careul devenilor și Tănasă cornițe fault, 
iar lovitura de la 11 m este bine executată 
de Mitrică ridicând scorul la 2-0. Oaspeții 
ripostează și în min. 30 Răican șutează cu 
putere de la distanță, dar peste poartă, iar

în min. 36 Popa irosește cea mai mare 
ocazie a primei reprize, când, singur cu 
Rahoveanu, lobează balonul peste poarta 
goală. Cu 4.minute înaintea încheierii primei 
reprize, Mitrică îl mai învinge o dată pe 
portarul devean expediind mingea de la 
20 metri în plasă: 3-0.

Deși în repriza a Il-a devenii s-au aflat 
în câteva situații bune de a înscrie, n-au 
făcut-o, irosind prin Popa (min. 52 și 59) 
alte ocazii în careul gazdelor și apoi în 
ultima parte a jocului puteau reduce 
măcar din handicap și nu au reușit până 
în final nici măcar golul de onoare, după 
al patrulea gol marcat de Gheară în min. 
73, la o lovitură de colț. Hunedorenii, în 
ciuda schimbărilor efectuate, au menținut 
un ritm bun în atac, au fost mai motivați 
pentru a realiza o victorie la scor în fața 
unei echipe resemnate, chiar puțin 
apatică, lată pe scurt din declarațiile după 
meci ale celor doi antrenori: V. Roșea: 
"Consider că am făcut o primă repriză 
foarte bună și mai slabă a doua, 
îmbucurător este faptul că jucătorii 
manifestă pe teren poftă de joc, 
entuziasm, încep și termină meciul la fel 
de concentrați. Există o speranță 
îndreptățită de viitor la Corvinul." R. Gabor: 
“Corvinul a jucat foarte bine, nu se pune 
în discuție victoria. Noi nu am reușit să ne 
ridicăm la înălțimea cuvenită fiindcă ne- 
au lipsit din echipă 5 jucători și rezervele 
noastre nu sunt la nivelul cerut în Divizia 
B...”

CORVINUL: Rahoveanu, Scarlat, 
Călugărița, Gheară,- Maxim, 
Procorodie, Dincă (Andrei), Dinu, 
Păcurar (Stârc), Șandor, Mitrică 
(Babarți).

VEGA: Ciubotariu, Bor;dean, 
Tănasă, Chiliman (Duță), Popa, 
Stachi, Danciu, Berindei (lanu), Răican 
(Szemely), Naniu.

Sabin CERBU

Starea terenului a influențat vizibil Jocul

MINERUL CERTEJ - 
PETROLUL STOINA 4-3 [3-3]

Puțini spectatori au ținut să 
asiste la partida desfășurată 
sâmbătă, în cadrul etapei a XVII-a 
a Diviziei C, seria a lll-a, pe stadionul 
Minerul din Certej. Jocul s-a 
desfășurat pe un teren greu, 
aproape, impracticabil, care a pus 
multe probleme jucătorilor ambelor 
echipe și a decis în bună măsură 
evoluția scorului.

In primele minute, până când 
terenul a rezistat onorabil, inițiativa 
a aparținut elevilor antrenorului loan 
Petcu care au și reușit foarte rapid 
concretizarea a două frumoase 
acțiuni de atac. In minutul 6, Stănilă, 
devenit titlular al postului de fundaș 
lateral stânga, a centrat precis, iar 
Hanganu a reluat cu latul din careul 
mic și 1-0. Trei minute mai târziu, la 
un Corner de pe dreapta executat 
de Fartușnic, Polvrea a deviat-cu 
capul, iar Ocollșan a reluat din 
întoarcere, din voie și 2-0. Apoi, pe 
măsura trecerii timpului terenul a 
devenit tot mai mocirlos, astfel că 
acțiunile minerilor au pierdut din 
viteză, precizie și periculozitate. Iar 
petroliștii, jucătorii cu un gabarit mai 
mic și foarte tehnici, s-au adaptat 
mai bine condițiilor de joc și au 
preluat inițiativa. In minutul 32, la o 
rapidă acțiune de contraatac, Luță, 
scăpat singur spre poartă, a fost 
atacat din spate prin alunecare de 
Țibichi, iar arbitrul Florin Buțurcă 
(Satu Mare) a acordat penalty. A 
executat cu precizie același Luță și 
2-1. Apoi, în minutul 35, la o minge 
degajată de apărarea petrolistă, 
portarul Căprărescu a ieșit neinspirat 
boxând prea scurt până la Costea 
care a profitat și a trimis cu boltă la 
colțul lung egalând situația pe tabela 
de marcaj: 2-2. Mai mult decât atât, 
în minutul 38, oaspeții au preluat 
conducerea. Același Căprărescu a 
respins în față o “torpilă” a lui Popa, 
iar Lumezeanu a îndeplinit o simplă 
formalitate, înscriind cu latul de la 4- 
5 metri și 2-3. Treziți ca după un duș 
rece, minerii au replicat prompt și 
după doar dpuă minute au reușit

egalarea. Noua achiziție, 
Ocolișan, a slalonat pe aripa 
dreaptă, a pătruns în careu unde 
a fost faultat. Prompt, arbitrul 
Florin Buțurcă a acordat lovitură 
de pedeapsă pe care a executat- 
o imparabil Fartușnic și 3-3.

Repriza secundă a fost ca
tegoric dominată de jucătorii din 
Certej. Mai bine clădiți fizic și mai 
motivați în a obține victoria, minerii 
au asediat poarta petroliștilor 
creăndu-și numeroase ocazii de 
gol. Din păcate doar una a fost 
concretizată, în minutul 68, Rădos 
reluând cu capul un corner de pe 
dreapta bine- executat de 
Dragnea și 4-3.

Trebuie să spunem că șl în 
această partidă evoluția elevilor 
lui loan Petcu a fost mai slabă 
decât în alte jocuri. Gafele de la 
cele două goluri ale lui 
Căprărescu dovedesc că 
suspendarea lui Dobre e plătită 
scump. Schimbările intervenite 
experimental în cadrul echipei, 
Stănilă în locul lui Bozga, Sîrghie 
în locul lui Stănilă și Dragnea în 
locul lui Banc, n-au dat rezultatul 
scontat. De asemenea, nici 
evoluția timidă a noii achiziții, 
Ocolișan, n-a reușit să-l facă uitat 
pe Tăgărță, suspendat și el până 
în ultima etapă. Sperăm totuși ca, 
până în momentul dificilei partide 
cu Electro Bere Craiova, loan 
Petcu să reușească să pună 
lucrurile la punct.

MINERUL: Căprărescu - 
Fartușnic, Țibichi (46 Bozga), 
Fiiip, Stănilă - Polvrea, Sîrghie, 
Dragnea - Hanganu, Rădos (75 
Pisoiu), Șandor (5 Ocolișan).

PETROLUL: Jugănaru - 
Andrei, Dinu, Mitruț, k Terci - 
Beacă, Lumezeanu (78 i. Terci), 
Luță (46 Stroiescu), Braioșteanu 
(80 Mitroi) - Popa, Costea.

Ciprian MARINUȚ

Marți 
17 noiembrie 

|tvr
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoanele cu 
handicap 15.30 Arhive 
românești (r) 16.00
Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 în 
flagrant (anchetă) 18.10 
Hollyoaks (s) 18.35
Stăpânul lumii (s.da) 
19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 343) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 
21.00 Un tramvai numit 
dorință (dramă SUA1995)
23.30 Jurnalul de noapte

tyr 2
10.00 în fața dv. (r) 11.00 

S.O.S. Patrimoniul (r)
11.30 Scena politică (r) 
11.50 Un cântec pentru 
fiecare 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 
13.00 Infidelități (s/r) 15.10 
Limbi străine. Franceză 
15.35 Omer (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 43) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 696) 
18.00 Hei rup, Hei rap! (cs)

19.10 Dosarele istoriei (do)
20.10 Natacha (s, ep. 79)
21.00 Sensul tranziției 
22.00 între scenă și 
catedră: Georgeta
Stoleriu (p. I) 23.30 
Pelerinaje

ANTENA!
6.45 Dimineața de

vreme (mag.) 10.00 Știri 
10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s,e p. 87)11.20 
Pericol iminent (s/r) 12.20 
Viitorul începe azi (s/r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 
114) 14.00 Știrile amiezii
15.30 Dallas (s, ep. 122)
16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 39) 18.00 
Decepții (s, ep. 91) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Terapie periculoasă 
(thriller SUA 1998) 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Schimbul de noapte 
(talkshow)

* PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 9.35 
Roata norocului (r) 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Colivia cu nebune III 
(f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
încredere oarbă (thriller 
SUA ’90, p. II) 14.15 
Nemuritorul (s/r) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 164) 17.00 

Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s, ep. 
65) 18.15 Știrile PRO TV 
18.50 Roata norocului (cs) 
19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Spitalul de urgență (s, ep. 
11) 21.30 Pensacola - 
Forța de elită (s, ep. 21) 
22.Î5 Știrile PRO TV 22.20 

Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 22.30 Veronica 
(s, ep. 11) 23.00 Știrile 
PRO TV/Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura

ACASĂ
8.30 Te iubesc (s/r) 9.00 

Sărmana Maria (s/r) 9.30 
Dragostea nu moare (s/r)
10.30 Din toată inima (s/r)
11.30 Ca la mama Acasă
(r) 11.35 Poirot (s/r) 12.30 
Verdict: crimă! 13.15 D.a/ 
r 13.45 Dragoste și putere 
(s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te 
iubesc (s) 16.00 Uneori 
avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Din 
toată inima (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 
Sărmana Maria (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 
20.00 Dragoste și putere
(s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă! (s) 22.30 Atunci i- 
am condamnat pe toți la 
moarte (dramă România 
1972)

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) 13.00 Știri 
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 
15.05 Echipa de fotbal 
(d.a) 16.00 Știri 16.10 
Pretutindeni cu tine (s)
16.30 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 
Știri 21.30 Istoria mafiei 
americane (do) 22.30 
Știri 23.00 Starea de 
veghe; în spatele ușilor 
închise (talkshow)

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 I- DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

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

______________________ y

Marți, 17 noiembrie

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Azi este pentru dv o zi 
oportună pentru călătorii. 
Reveniți-vă căci sunteți prea 
visător, ceea ce dăunează 
finalizării unor obiective practice. 
Putere minimă de concentrare.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Gustul dv pentru lux se face 
remarcat. O sumă de bani, nu 
prea mare, va intra în buzunarele 
dv, în urma unui câștig. Nu 
semnați cecuri, mai bine umblați 
cu bani lichizi.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Zi favorabilă reluării relațiilor cu 
prietenii. Ar fi bine să studiați 
filozofia sau religia. Aveți nevoie 
de deconectare: îndreptați-vă 
atenția spre activități de 
divertisment, citiți cărți de 
călătorie.

3 RAC 
(22.VI - 22.VII)

Lucrurile merg bine la serviciu, 
deci nu-i cazul să vă faceți griji. 
Mergeți la un medic, vedeți-vă de 
sănătate căci nu-i prea bună.

O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

O veste de -la cineva din 
străinătate vă va bucura foarte 
mult. Evitați discuțiile în 
contradictoriu pentru a nu vă 
certa cu o persoană influentă.

2 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Capacitate maximă de a vă 
comunica ideile și sentimentele. O 
reuniune de familie va fi ocazia

de a atenua conflictele din 
casă; ocupați-vă- de
organizarea acesteia.

O BALANȚĂ
(22.IX - 22.X)

Nu uitați că graba strică 
treaba. Decizia luată în pripă 
este greșită. Va observa un 
prieten de-al dv. Și vă va ajuta.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Vă veți impune ideile într-un 
grup mare deoarece puterea dv 
de convingere este maximă. V- 
ar face bine să vă ocupați puțin 
de aspectul dv exterior.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Drumurile la serviciu și acasă 
vă vor răpi tot timpul. Treburile 
vi se aglomerează, dar trebuie 
să țineți seama de priorități.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

O mică variație în afara 
relațiilor sentimentale vă va mai 
descreți fruntea. Un prieten vă 
ajută într-o problemă 
profesională.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Calitățile proprii vă vor fi 
apreciate la serviciu. Vă 
deranjează faptul că tatăl dv 
încearcă să-și manifeste 
autoritatea.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Azi nu-i o zi favorabilă pentru 
dv; nu veți reuși să vă rezolvați 
problemele de unul singur. Ar fi 
de dorit să acceptați sfatul unei 
persoane mai în vârstă.

iietesc*»
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Rezultatele etapei:"U” Cluj - Farul C-ța 1-3; Univ. 

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

CLASAMENTUL
2
2 
0
4
7
2
2
1
4
3
5
1
3
3
5
3
2
3

1. DINAMO
2. RAPID
3. FC NATIONAL
4. STEAUA
5. FCM BACĂU
6. PETROLUL
7. FC ARGEȘ
8. OTELUL GALATI
9. ASTRA PLOIEȘTI
10. GLORIA BISTRIȚA
11. UNIV. CRAIOVA'
12. FARUL C-TA
13. CEAHLĂUL P.N.
14. FC ONEȘTI
15. CSM REȘIȚA
16. “U” CLUJ’
17. OLIMPIA S.M.
18. FORESTA FĂLTICENI

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
9
7
6
7
7
7
6
5
4
5
4
4
2
2
2
1

1
1
5
3
1
5
5
6
4
6
5
8
7
7
7
9

10
10

47-20
35-10
29-22 
26-15 
17-10
21- 17
22- 19 
22-16 
17-13
23- 26
16- 17
17- 23 
17-22 
20-30

9-30
10- 35
11- 28 
16-31

Rezultatele etapei a 17-a: Min. Uricani - FC Aluminiu Slatina’’ 
~ ~ ~ ■ ’icleni - Forestierul

i; Constr. Craiova - 
Progr. Caracal 2-0; Minerul Certej - Petr. Stoina 4-3; Petr.

J Drăgășani-Record Mediaș 4-1; Min. Berbești Electro Craiova 0- 
0; Flacăra R. V. - Aurul Brad 5-3; Pandurii Tg. Jiu - Gl. Reșița 1-0.

CLASAMENTUL

4-2; Min. Mătâsari - Șoimii Sibiu 0-0; Petr. Ți 
Stâlpeni 2-0; Min. Lupeni - Flacăra Moreni 3-3;

1. ELECTRO CRAIOVA 17 10 6 1 37-11 36
35 2. ȘOIMII SIBIU 17 10 6 1 35-14 36
35 3. FLACĂRA RM. V. 17 11 2 4 48-21 35
27 4. GLORIA REȘIȚA 17 11 2 4 36-15 35

5. MINERUL CERTEJ 17 10 3 4 40-29 33
25 6. PANDURII TG. J. 17 10 1 6 27-15 31
25 7. MINERUL URICANI 17 9 0 8 32-31 27
23 8. ALUMINIU SLATINA 17 8 2 7 18-18 26

9. PETR. STOINA 17 8 1 8 30-29 2523 10. PETR. TICLENI 17 8 1 8 20-36 25
22 11. CONSTĂ. CRAIOVA 17 7 1 9 29-28 22
22 12. FLACĂRA MORENI 17 6 4 7 27-29 22

13. FORESTIERUL STÂLP. 17 7 0 10 28-38 211 o 14. AURUL BRAD 17 5 4 8 21-27 19
17 15. PETR. DRĂGĂȘANI 17 6 1 10 21-31 19
16 16. MINERUL MĂTASARI 17 5 3 9 15-24 18
15 17. RECORD MEDIAȘ 17 5 2 10 28-39 17
4 C 18. MIN.-BERBEȘTI 17 4 4 9 26-39 161 □ 19. MINERUL LUPENI 17 4 2 11 21-40 14
11 20. PROGR. CARACAL 17 2 3 12 12-37 9

Etapa viitoare: Șoimii - Al. Slatina; Forestierul - Min. Mătâsari; FI. Moreni
- Petr. Țicleni; Progresul - Min. Lupeni; Petr. Stoina - Constr. Craiova; Record
- Min. Certej; Electro - Petr. Drăgășani; Aurul - Min. Berbești; Gl. Reșița - FI. 
R.V.; Pandurii - Min. Uricani.

Rezultatele penultimei etapei: Drobeta Tr. S 
-Apulum A.l. 3-1; Jiul Petroșani-ASATg.Mureș2-0; 
U.T.Arad - Extensiv Craiova 2-1; Minerul Motru - FC 
Baia Mare 1-0; Chimica Târnăveni - Inter Sibiu 1-0; 
Corvinul - Vega Deva 4-0; Poli Timișoara - Gaz

9
8
6

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

Rezultatele etapei a 17-a: West P. Arad - Telecom Arad 2-0; 
Ind. S. C. Turzii - CFR Timiș. 6-3; Crișul Aleșd - MinaurZIatna 
5-1; Olimpia Gherla - Min. Sărmășag 0-0; Armătura Zalău - 
CFR Cluj 0-1; Min. Ștei - FC Inter Arad 1-2; Electrica Timiș. - 
UM Timișoara 1-3; Phoenix B.M. - Sticla Turda 2-3; Somejgul 
S,M. - Obilici Sân. Sârbesc 2-1; Metalurgistul Cugir a stat.

CLASAMENTUL

1. EXTENSIV CRAIOVA 16 11 3 2 40-14 36
2. ARO C-LUNG 16 10 2 4 32-20 32
3. FC BIHOR 16 9 2 5 21-14 29
4. POLI TIMIȘOARA 16 8 3 5 32-19 27
5. U.T.ARAD 16 7 5 4 28-18 26
6. INTER SIBIU 16 8 1 7 25-22 25
7. GAZ METAN 16 7 3 6 23-22 24
8. CORVINUL HD. 16 7 2 7 27-27 23
9. ASA TG. MUREȘ 16 7 1 8 20-23 22
10. JIUL PETROȘANI 16 7 1 8 16-28 22
11. FC DROBETA 16 6 3 7 20-15 21
12. MINERUL MOTRU 16 6 2 8 21-25 20
13. CHIMICA TÂRNĂVENI 16 6 2 8 17-27 20
14. VEGA DEVA 16 5 4 7 13-28 19
15. UNIREA DEJ 16 5 2 9 22-29 17
16. APULUM A.l. 16 4 4 8 20-27 16
17. FC BAIA MARE 16 4 4 8 16-24 16
18. DACIA PITEȘTI 16 4 2 9 20-29 14

Metan 2-0; FC Bihor-ARO C-lung 1-0; Unirea Dej - Dacia Pitești 3-1.

CLASAMENTUL

1.UM TIMIȘOARA 16 14 0 2 48-7 42
2. STICLA TURDA 16 12 1 3 36-15 37
3. W.P.ARAD 17 10 3 4 35-22 33
4. CFR CLUJ 16 9 3 4 33-21 30
5. ARMĂT. ZALĂU 16 9 3 4 30-19 30
6. IND. S. C. TURZII 16 9 2 5 30-26 29
7. TELECOM ARAD 17 7 4 6 29-21 25
8. OLIMPIA GHERLA 16 7 3 6 20-13 24
9. SOMEȘUL S.M. 16 7 2 7 21-27 23
10. MINAUR ZL. 16 7 2 7 18-31 23
11. CRIȘUL ALEȘD 16 6 3 7 30-23 21
12. CFR TIMIȘ. 16 5 4 7 23-32 19
13. PHOENIX B.M. 16 5 2 9 27-27 17
14. INTER ARAD 16 4 5 7 17-33 17
15. ELECTRICA TIMIȘ. 16 5 1 10 32-37 16
16. METALURG. CUGIR 16 5 0 11 16-39 15
17. MIN. SĂRMĂȘAG 16 2 7 7 11-2? 13
18. OBILICI S. SÂRBESC 16 4 0 12 15-39 12
19. MINERUL ȘTEI 16 2 3 11 12-29 9

Ultima etapă: Apulum A.l. - Jiul; Gaz Metan - FC Bihor; ARO C-
lung - Drobeta; ASA Tg. M - Un. Dej; Extensiv - Chimica; Dacia - UTA; __________
Inter - Min. Motru; FC Baia M. - Corvinul; Vega Deva - Poli Timișoara.

o PARIURI fotbalisticeS®cce
în fiecare zi puteți câștiga Decebal, bl. 8,parter

300.000.000 iei1 lângă Galeriile rie Arta, tf-'23^8
AZI MECIURI INTERHATIONALE

Etapă județeană în Cupa României

CIF Aliman Brad - 
Minerul Teliuc 1-2

Ne-a surprins în mod plăcut (brigada de arbitri, observatorul 
din partea A.j.F. și semnatarul acestei cronici) buna organizare a 
acestei partide din etapa județeană a Cupei României la fotbal, 
și în mod deosebit angajamentul în joc al ambelor formații, 
seriozitatea cu care au privit și desfășurarea acestui meci de 
cupă, deși campionatul a luat sfârșit de peste o săptămână.

Primul sfert de oră aparține mai mult gazdelor, care bine 
coordonate de la mijloc de experimentatul Ciontoș, atacă mai 
periculos prin Sabău, Tot, Miheț și Costea, însă oaspeții ies 
basma curată, neprimind gol, fie datorită pripelii atacanților 
adverși, fie ratărilor sau intervențiilor de ultim moment ale 

I tânărului portar Brînză. Oaspeții nu s-au cantonat într-o apă
rare, contraatacând foarte periculos în câteva rânduri prin 
"vârfurile lor de lance” Boclițan (căpitanul echipei) și Pascu ce 
au surprins de câteva ori pe picior greșit pe apărătorii formației 
gazdă. Și în minutul 22 ei reușesc deschiderea scorului prin 
Manfu care, din interiorul careului, șutează în colțul lung al porții 
lui Adam. Fazele în cele două careuri alternează, oaspeții nu 
reușesc egalarea deși au avut ocazii în minutele 26 și 28, iar 
oaspeții valorifică un contraatac fulgerător în minutul 35 când 
fundașul Pirlogan pătrunde în careu, dar este oprit prin fault de 
Steluță și Pascu transformă impecabil 0-2. Și la acest scor 
gazdele nu reușesc să-și regăsească forța în atac și repriza s-a 
încheiat cu avantaj de două goluri în favoarea oaspeților.

La reluare, elevii antrenorului - jucător Ciontoș exercită 
presiuni mai mari la poarta minerilor din Teliuc, creându-și 
numeroase ocazii favorabile de a marca. Și cu toate că reușesc 
destul de repede să reducă din handicap, la numai câteva 
minute după pauză, Sabău șutând necruțător din marginea 
careului de 16 m, atacurile lor susținute până în final n-au mai 
găsit eficiență și pe tabela de marcaj. Spectatorii, susținătorii 
echipei gazdă s-au bucurat totuși de câteva faze palpitante de-a 
lungul reprizei a ll-a și spre final oaspeții - îndeosebi prin Pascu I 
și Boclițan, au ratat și ei 3 ocazii de majorare a scorului. Deci 
meci disputat, antrenant ca o partidă de campionat.

Foarte bun arbitrajul brigăzii Florin Danciu, Sorin Ciotlăuș 
și Eduard Kovâcs.

Observator Pavel Marincău.
CIF Aliman Brad: Adam, Mureșan, Steluță, Golda, Rus 

(70 Tudoran), Rusu, Costea, Miheț, Tot, Ciontoș, Sabău. ,
Min. Teliuv: Brânză, Pirlogan, Goaghi, Focșa, Drăgan, 

Hațegan, Manfu, Mora, Pascu, Boclițan, Șchiopu. '
Sabin CERBU ,- — —J

Banatul este sub acoperirea
noastră
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•Moravița

Banatul beneficiază acum de calitatea CONNEX GSM.

Cea mai performantă tehnologie.

Cea mai bună calitate a semnalului.

Tot Banatul beneficiază de GSM de calitate. Pentru că acesta

este avantajul hotărâtor.

Pentru toată țara.

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM: 
Nădlac - Arad - Deva, Jimbolia - Timișoara - Lugoj - Deva, 
Moravița - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare, 
Oradea - Deva.

O acoperire de calitate
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Ședința ordinară a Consiliu
lui local care s-a desfășurat la 
sfârșitul lunii trecute a avut o 
ordine de zi bogată (cea mai bo
gată din acest an), care a cu
prins rapoarte, informări, pro
iecte de hotărâri. Toate cele 9 
puncte înscrise au fost anali
zate și dezbătute cu interes de 
consilierii locali, deși s-au ex
primat multe obiecțiuni și păreri 
opuse proiectelor de hotărâri. în 
final s-au adoptat și unele hotă
râri care au lăsat semne de în
trebare asupra legalității lor, fa
vorizate de înseși neclaritățile 
legilor în vigoare. Relatăm pe 
scurt câteva din momentele mai 
importante.

La primul punct, dl It.col. 
Constantin Groza, comandantul 
Poliției orașului Hațeg, a pre
zentat un raport privind modul în 
care s-a implicat poliția pentru 
asigurarea ordinii publice și li
niștii locuitorilor orașului, a loca
lităților aparținătoare.

De apreciat faptul că rapor
tul a scos în evidență o serie 
întreagă de exemple concrete 
privind starea infracțională în 
anul 1998, precum și felul cum 
au acționat lucrătorii de poliție 
pentru soluționaiea furturilor, 
tâlhăriilor, violurilor, accidentelor 
de circulație etc.

în discuțiile lor, consilierii s- 
au referit la aspectele activității 
desfășurate de poliție, în special 
asupra ordinii publice și circu
lației. Legat de ordinea publică , 
s-a arătat că poliția trebuie să 
fie mai promptă în ceea ce pri
vește scandalurile provocate de

A3 U-Ie<a Congres al notarilor 
pnbheii dan Komânia

Doamna Ana Orșa, membru 
al Consiliului Director al Comi
siei Notarilor Publici Alba, ne-a 
pus la dispoziție Programul 
proiect al celui de-al doilea 
Congres al notarilor publici din 
țară. Evenimentul va avea loc 
în a doua parte a acestei luni la 
Brașov.

înainte de a intra în câteva 
^detalii ale Congresului trebuie

Șase spargeri - 
7.000.000 de lei 

prejudiciu
La Deva polițiștii cercetează 

un ploieștean de 67 de ani care 
s-a apucat să spargă autotu
risme. S-a stabilit că zidarul din 
Ploiești a comis în perioada iunie- 
septembrie a.c. șase asemenea 
infracțiuni pe timp de noapte.

Prejudiciul cauzat este de 
aproximativ 7.000.000 de iei.

Șoferul, "Lia” și 
ordinea publică

Un șofer din Hațeg, recidivist, 
angajat la SC Panmetal Aparataj, 
trebuie să dea socoteală pentru 
ce a făcut într-o noapte. Aflându- 
se la barul "Lia", șoferul s-a apu
cat de scandal. Și nu oricum. L-a 
agresat pe Cornel Moisoni căruia 
i-a cauzat leziuni corporale. Bă
tăușul a fost stopat de polițiști.

Și-a ucis concubina
A doua duminică din noiem

brie a.c. a adus și o nouă crimă în 
municipiul Deva. Cristian Jitariu, un 
recidivist de 32 de ani, fără nici o 
ocupație, a sesizat dimineața po
liția că, în cursul nopții, la locuința 
sa, și-a agresat cu pumnii și pi
cioarele concubina. Femeia avea 
30 de ani și se numea Daciana 
Adriana Polosan. în urma lovitu
rilor, Daciana a murit. Cristian a 
fost reținut de poliție, urmând ca, în 

o categorie de tineri, care după 
miezul nopții părăsesc discotecile 
și barurile în stare de ebrietate.

în privința respectării regulilor 
de circulație s-a evidențiat faptul 
că o mare parte din conducătorii 
auto încalcă regulile de circulație, 
începând cu depășirea vitezei 
legale, conducerea sub influența 
alcoolului și continuând cu par
carea în locuri interzise, stațio-

Ședința ordinară a 
Consiliului local Hațeg

narea neregulamentară etc. Păre
rea multor cetățeni din orașul Ha
țeg cu care semnatarul acestor 
relatări a stat de vorbă este că 
poliția ar trebui să aplice amenzi 
mai aspre. Numai în acest fel se 
va pune capăt infracțiunilor și 
nerespectării regulilor de circu
lație. Poliția este în slujba cetățea
nului, atunci pretindem să fie res
pectată pentru misiunea care o 
are și să venim în sprijinul ei. în 
ceea ce privește proiectele de 
hotărâri, puse în dezbaterea cetă
țenilor, cele mai aprinse discuții au 
fost purtate pe tema respectării 
legalității în adoptarea lor, precum 
și a avantajelor ce le are primăria, 

. în speță orașul, de pe urma hotă
rârilor luate. S-a aprobat în unani
mitate darea în folosință gratuită a 
unui spațiu situat în noua clădire a 
primăriei pentru funcționarea Par
chetului de pe lângă Judecătoria 
Hațeg. Au mai fost puse în dis
cuția consiliului proiecte de hotă
râri privind cumpărarea de spații 
comerciale de către actualii chi- 

spus că la această instituție sunt 
arondate trei județe; Hunedoara, 
Alba, Sibiu, și face parte din Uni
unea Națională a Notarilor Publici 
din România.

Dintre punctele mai importante 
pe care notarii publici din această 
zonă și le propun să le analizeze 
am reținut "Statutul Uniunii Națio
nale a Notarilor Publici", "Regula
mentul de aplicare a Legii nr. 36/ 

funcție de concluziile medicului 
legist, să se stabilească înca
drarea juridică a faptei.

Ce faceți domnilor f 
șoferi?

Edificator este faptul, că 
pentru recentul sfârșit de săp
tămână, în traficul rutier au fost 
ridicate în vederea suspendării 
45 de permise de conducere.

32 dintre acestea au avut 
drept cauză conducerea sub 
influența alcoolului.

Ca-n filmele 
americane

O bătrână de 83 de ani din 
municipiul Deva a sesizat poliția 
despre un fapt ce aduce cu fil
mele americane care promovea
ză violența.

Maria Ștefanie a spus că 
într-o recentă noapte, doi indivizi 
necunoscuți au pătruns printr- 
un geam în-locuința sa. Aceștia 
au agresat-o, au legat-o de 
mâini și de picioare cu cablul de 
la telefon, după care i-au luat 
verigheta și cerceii din aur.

Aceștia au mai luat din casă 
700.000 de lei și alte obiecte, în 
valoare totală de 2.300.000 de 
lei. A doua zi polițiștii deveni au 
reușit identificarea autorilor. 
Este vorba de concubinii Lucian 
Tripon, 30 de ani, și Adela Tri- 
pon, 25 de ani, ambii din Cîmpia 
Turzii.

întrucât după comiterea fap
tei cei doi au dispărut, s-au luat 
măsuri pentru urmărire și prin- 

riași, îndreptățiți prin lege, la care 
o parte din consilieri n-au fost 
de acord, lăsând ca problemele 
să se soluționeze în instanță.

în final a fost supus dezba
terii un proiect de hotărâre pri
vind cumpărarea unui teren în 
suprafață de 2993 mp, preluat 
de primărie, nefiind revendicat 
de nici un proprietar și nici de 
fondul silvic.

Primăria fiind proprietar al 
terenului are dreptul să-l vândă 
cu aprobarea consiliului, deși 
prin vânzare pierde bani pe 
care-i poate încasa lunar la bu
getul său sărac.

Argumentele inițiatorului au 
fost convingătoare, iar consilierii 
au votat pentru vânzare. Tot cu 
prilejul acestei ședințe ordinare 
a fost aprobat proiectul de ho
tărâre privind rectificarea bu
getului pe anul 1998.

Din informarea prezentată 
de dl ing. loan Prip, director al 
S.C. “Prestatorul"SA, cu privire la 
asigurarea prestațiilor de ser
vicii, societatea se confruntă cu 
mari greutăți, în special finan
ciare, deoarece asociațiile de 
locatari nu-și achită cheltuielile 
comune, iar subvențiile de la 
stat vin cu întârziere și nu pot 
acoperi cheltuielile la care este 
supusă.

Părerea unor consilieri a 
fost aceea că va trebui o ana
liză mai amănunțită în legătură 
cu calitatea prestațiilor care le 
efectuează S.C. “Prestatorul” 
S.A. pentru cetățeni.

Aurel ANCA 
consilier

Pagină realizată de
Valentin NEAGU

1995", "Codul deontologic", "Sta
tutul Casei de Asigurări pentru 
garantarea responsabilității ci
vile a notarilor publici".

Congresul se va încheia cu 
o masă rotundă cu genericul 
"Instituția Notarului Public - fun
dament esențial al statului de 
drept, garant al exercitării drep
turilor constituționale ale cetă
țeanului".

dere. S-a stabilit apoi că la comite
rea infracțiunii a participat și 
Cristian Cîndea, un devean de 21 
de ani. Și el a dispărut așa că s-au 
luat măsuri similare în ceea ce-l 
privește.

Cine-i mortul?
Poliția efectuează cercetări 

pentru stabilirea identității cada
vrului unui bărbat ce a fost găsit 
recent accidentat de tren la intra
rea în stația CFR Călan.

Atunci când ajungem să ho
tărâm să ne judecăm cu cineva, 
ori dacă suntem noi chemați în 
judecată, o problemă importantă 
este aceea a locului, a instanței 
unde ne judecăm.

Potrivit prevederilor artico
lului 5 din Codul de procedură 
civilă, cererea, acțiunea de che
mare în judecată, se face la do
miciliul pârâtului. Dacă are do
miciliul în străinătate sau nu are 
domiciliu cunoscut, cererea se 
face la instanța reședinței sale 
din țară, iar dacă nu are nici 
reședința cunoscută, la instanța 
domiciliului reclamantului.

Această prevedere își gă
sește justificarea prin aceea că 
dacă tu vrei să chemi pe cineva 
în judecată, acest lucru să-i pro
ducă pe cât posibil mai puține 
șicanări. în fond, ce s-ar întâm
pla dacă vrând să te răzbuni pe 
cineva, un individ care locuiește

»<

Refuzul salariatului 
de a urma unitatea în 

altă localitate
Gheorghe Tudorache, 

Hațeg:
în principiu, potrivit preve

derilor Codului muncii (art. 19, 
alin. 1, lit. c), angajatorul nu poa
te modifica unilateral condițiile 
contractului individual de mun
că. în caz contrar, salariatul poa
te solicita instanței obligarea 
acestuia la reintegrarea în locul 
de muncă deținut anterior. Prin 
excepție, dacă unitatea își 
schimbă sediul și se mută într-o 
altă localitate, iar salariatul refu
ză să o urmeze, soluția la care 
se ajunge este aceea a desfa
cerii contractului de muncă. Ast
fel că refuzul ofertei de a urma 
unitatea, exprimat de salariat în 
mod expres, personal și ne
echivoc, duce la desfacerea 
contractului de muncă al sala
riatului, în temeiul ari. 130, alin. 1, 
lit. d din Codul muncii. O astfel de 
desfacere a contractului de 
muncă intervine deci din inițiativa 
angajatorului, fără ca această 
măsură să-i poată fi imputată 
salariatului. Ca atare, salariații 
disponibilizări pentru refuzul de 
a urma unitatea în altă localitate 
beneficiază de ajutor de șomaj, 

Locul judecății
la Suceava, l-ai chema în judecată 
la București. El ar trebui să-și lase 
treburile, să vină la București, 
astfel că prin simplul fapt al depla
sării ar pierde timp și bani. Este o 
rațiune. în plus, dacă judecata se 
face la domiciliul pârâtului, acesta 
se poate apăra mai ușor împotriva 
acuzațiilor ce i se aduc, le-ar pu
tea combate mai ușor și dovedi 
adevărul așa cum îl susține el.

în cazul în care sunt chemați 
prin aceeași acțiune mai multe per
soane, cu domicilii diferite, acțiu
nea se poate face la domiciliul 
unuia dintre pârâți.

Legea mai prevede și o serie 
de excepții. Dacă judecata se face 
în legătură cu o problemă de chirie, 
locul judecății va fi acela unde se 
află imobilul. Dacă este chemată în

cititorilor
în temeiul Legii nr. 1/1991, cu mo
dificările și completările ulterioare, 
ca și de toate drepturile ce de
curg din caracterul neimputabil al 
acestui temei de desfacere a 
contractului de muncă.

Asigurarea de 
sănătate fără plata 

contribuției
Maria Staicu, Hunedoara:
Asigurările sociale de sănă

tate sunt reglementate de Legea 
nr. 145/ 1997. Acest act normativ 
prevede la art. 6, lit. d, că "per
soanele ale căror drepturi sunt 
stabilite prin Decretul-lege nr. 118/ 
1990 privind acordarea unor drep
turi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instau
rată cu începere de la 6 martie 
1945, precum și celor deportate în 
străinătate și constituite în prizo
nieri, prin Legea nr. 44/ 1994 pri
vind veteranii de război, precum și 
unele drepturi ale invalizilor și 
văduvelor de război, precum și 
persoanelor prevăzute la art. 2 
din Legea 42/ 1990 pentru cinsti
rea eroilor martiri și acordarea 
unor drepturi urmașilor acestora, 
răniților, precum și luptătorilor pen
tru victoria Revoluției din decem
brie 1989, dacă nu realizează alte 
venituri decât cele provenite din

>
judecată o persoană juridică, o so
cietate comercială, instanța compe
tentă este aceea pe a cărei rază 
teritorială se află sediul acesteia.

în materie de moștenire, în 
principiu, cauzele se pot judeca la 
ultimul domiciliu al defunctului.

Cererile pentru plata pensiei 
de întreținere ori majorarea ei se 
fac la domiciliul reclamantului.

Din cele de mai sus trebuie să 
reținem că judecata unei cauze nu 
se face așa, la întâmplare unde 
vrea cineva, ci acolo unde pre
vede legea. Acest lucru, chiar dacă 
aparent îl privește pe reclamant, 
este important și pentru pârât, care, 
dacă este chemat în judecată la o 
altă instanță decât aceea de do
miciliu, poate cere declinarea ca
uzei la cea competentă.

drepturile bănești acordate de 
lege, precum și cele provenite 
din pensii”, beneficiază de asi
gurarea de sănătate, fără plata 
contribuției. De asemenea, legea 
prevede că de această facilitate 
beneficiază și copiii și tinerii 
până la vârsta de 26 de ani, da
că sunt elevi, studenți sau uce
nici și dacă nu realizează veni
turi din muncă; persoanele cu 
handicap care nu realizează 
venituri din muncă sau se află în 
grija familiei; soțul, soția, părinții 
și bunicii fără venituri proprii, 
aflați în întreținerea unei per
soane asigurate.

Construcții si instalații
/ • •

care se supun 

avizării si autorizării 

privind PSI
Prin Hotărârea de Guvern 

nr. 571/ 1998 s-au stabilit cate
goriile de construcții, instalații 
tehnologice, amenajări care se 
supun avizării și autorizării din 
punctul de vedere al prevenirii 
și stingerii incendiilor. Actul nor
mativ intră în vigoare începând 
din 9 noiembrie. Avizele res
pective se eliberează la docu
mentațiile (proiectele) elaborate 
pentru categoriile de construcții 
și instalații prevăzute în 
hotărâre.

lată la ce construcții, insta
lații și amenajări se referă actul 
normativ.

Construcții administrative, 
construcții destinate activității 
financiar - bancare, celei de 
cultură, de învățământ, de sănă
tate, de turism. Au apoi nevoie 
de astfel de avize clădirile ci
vile cu înălțimi peste 28 m, apoi 
sediile pentru burse de valori și 
de mărfuri cu suprafața desfă
șurată mai mare de 750 mp. Mai 
au nevoie de aceste avize 
construcțiile comerciale cu su
prafața desfășurată mai mare 
de 300 mp sau de alimentație 
publică cu capacitatea de peste 
50 de persoane, construcțiile 
de cult și multe altele.

Proiectanții și investitorii ca
re doresc o informare amănun
țită în domeniu vor consulta Mo
nitorul Oficial nr. 347/14.09.1998 
în care este publicată hotărârea 
amintită (571/ 1998) și anexele 
ei. Mai pot apela pentru detalii la 
telefoanele 214220, 214221 sau 
la sediul Grupului de pompieri 
"lancu de Hunedoara" al 
județului.

Dacă în materie civilă, com
petența de judecată revine în 
principiu instanței de domiciliu al 
pârâtului, în materie penală, si
tuația este alta.

Codul de procedură penală 
arată la articolul 30 criteriile de 
determinare a locului judecății:

• locul unde a fost săvârșită 
infracțiunea;

• locul unde a fost prins făp
tuitorul;

• locul unde locuiește făp
tuitorul;

• locul unde locuiește per
soana vătămată.

în principiu, organul care fa
ce ancheta determină și instanța 
competentă teritorial să judece 
cauza.

Legea mai prevede compe
tența teritorială de judecată în 
cazurile în care fapta s-a comis 
de un român în străinătate, pe un 
vas, o navă ori aeronavă.
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PAUR, Funar și justiția
Recent la Cluj-Napoca a 

avut loc întâlnirea conducerii 
Partidului Alianța pentru Unita
tea Românilor și a conduce
rilor filialelor județene ale 
PAUR. într-o hotărâre luată cu 
acest prilej și primită la 
redacție se spune:

“Punând mai presus de 
orice interesul național, în 
urma dezbaterilor asupra 
situației dramatice a neamului 
și țării, a pericolului instaurării 
dictaturii prin înmormântarea 
actului de justiție, ținând 
seama de situația PAUR, a 
viitorului membrilor și simpa- 
tizanților PAUR, care au fost, 
sunt și vor rămâne fideli 
necondiționat liderului Gheor- 
ghe Funar, de comun acord și 
în deplin consens s-au hotărât 
următoarele:

• înaintarea recursului 
la Curtea de Apel București 
pentru înregistrarea PAUR; • 
Continuarea tratativelor cu 
PRM în cadrul Comisiei 
paritare pentru finalizarea 
principiilor Protocolului de 
fuziune între cele două partide;

•Protocolul de fuziune să 
prevadă în mod expres ca 
trecerea organizațiilor PAUR la 
PRM să se facă pe bază de 
liste întocmite la nivelul subfi
lialelor și filialelor comunale, 
orășenești și municipale, cu 

DESPRE VANZAREA UNOR ACȚIUNI
Acțiunile la societățile comerciale cu capital 

majoritar de stat unde Ministerul Finanțelor 
exercită toate drepturile FPS, potrivit 
ordonanței privind executarea creanțelor 
bugetare, pot fi vândute fără a se stabili un preț 
minim, a decis, săptămâna trecută, Comisia de 
buget-finanțe din Senat.

Ordonanța privind executarea creanțelor 
bugetare permite Ministerului de Finanțe să 
exercite drepturile acționarului la anumite societăți 
comerciale cu capital majoritar, în vederea stingerii 
creanțelor bugetare. Aceste societăți vor fi stabilite 
prin hotărâri ale Guvernului.

Potrivit senatorului PNL Liviu Pașca, 
membrii Comisiei de buget-finanțe au mal decis 
ca operațiunile executate de Ministerul de 
Finanțe în vederea stingerii creanțelor restante 
să nu fie supuse controlului Curții de Conturi. 
De asemenea, funcționării publici care se ocupă 
de aceste operațiuni nu răspund pentru activită
țile desfășurate, cu excepția infracțiunilor și a 
culpelor grave în delictele civile.

Comisia de buget-finanțe a avizat 
ordonanța, în ansamblul ei, deși Comisia 
economică din Senat a cerut chiar retragerea el. 
Ordonanța va fi dezbătută în plenul Senatului.

membrii și simpatizanții PAUR 
care se înscriu în Partidul 
România Mare”.

în hotărâre se precizează că 
este momentul ca în anul care 
se celebrează 80 de ani de la 
Marea Unire, să se scrie o 
pagină de istorie, care să se 

Dimillh
constituie în piatră de temelie a 
unității românilor pusă în slujba 
interesului național.

“Credem cu toată tăria, se 
mai arată în hotărâre, că unirea 
PAUR cu PRM va- spori 
strălucirea de AUR a Vulturului 
Cruciat și va apropia momentul 
când Dreptatea, Demnitatea, 
Adevărul, Justiția și Bunăstarea 
vor stăpâni România”.

Semnează reprezentanții 
filialelor PAUR.

XXX
Aceiași reprezentanți 

semnează și un protest adresat 
președintelui României, 
Parlamentului, Guvernului.

lată, în esență, ce se spune: 
“Reprezentanții filialelor din 

țară ale PAUR, întruniți la Cluj- 
Napoca în data de 7 noiembrie 
a.c., protestează cu vehemență 

împotriva presiunilor politice 
care se fac de către actuala 
putere asupra organelor de 
justiție, în vederea suspen
dării din funcție a primarilor 
Gheorghe Funar, Nicolae 
Dragu și a altor membri și 
simpatizanți ai acestui partid, 
împotriva cărora s-a pus la 
cale urmărirea penală".

Se consideră că în mod 
intenționat și artificial se 
“fabrică” procese care, 
încălcând prevederile legale, 
urmăresc discreditarea nu 
numai a persoanelor în 
cauză, dar însuși statul de 
drept și pun sub semnul 
întrebării normele de
mocratice cucerite cu jertfe 
de către poporul român în 
decembrie 1989.

"Continuarea acestor 
presiuni politice fără prece
dent ne determină să 
atenționăm instituțiile abilitate 
ale statului să intervină de 
urgență pentru stoparea 
acestor fărădelegi și 
persecuții politice.

în caz contrar, ne vom 
adresa organismelor inter
naționale pentru apărarea 
drepturilor omului și vom 
organiza demonstrații de 
Drotest”

Valentin NEAGU

MASURILE DE RESTRUCTURARE |
i ECONOMICĂ TREBUIE SĂ DUCĂ LA i

| REDUCEREA DEFICITULUI EXTERN CU j 
UN MILIARD DE DOLARI

, România trebuie să ia 
1 măsuri pentru reducerea 
I deficitului extern cu un miliard 
| de dolari în 1999, iar primul pas 
. în acest sens este stoparea
■ pierderilor din economie, prin 
I închiderea întreprinderilor care 
| produc valoare adăugată
■ negativa și nu au viitor, a 
• declarat guvernatorul BNR, 
I Mugur Isărescu.
; Reducerea deficitului
■ extern cu un miliard de dolari,
■ împreună cu un buget realist, 
I constituie condiții esențiale 
| pentru încheierea acordului de
■ împrumut cu FMI. "Din punct de
■ vedere principial, s-au pus 
I bazele încheierii unui nou 
| acord. Acum urmează să se ia 
| o serie de măsuri care să
■ permită finalizarea acestui 
I acord", a spus Isărescu.
f România are un deficit al
■ contului extern de peste 2
' miliarde de dolari, care în 1999 
I va fi redus cu un miliard de 
I____________________

Telefonie și asfalt
Cu puțin timp în urmă, 

angajați ai Direcției de 
telecomunicații Hunedoara au 
executat lucrări de intro
ducere a unor cabluri în 
canalele din vecinătatea 
Tribunalului județean. Ope
rațiunea a necesitat săpături 
pe trotuarul paralel cu strada 
Aurel Vlaicu, pe toată latura 
clădirii amintitei instituții.

După terminarea lucrării și 
acoperirea cu asfalt a 
șanțului, reziduurile rezultate 
au fost strânse în mușuroaie 
și lăsate pe asfalt în voia 

dolari, prin măsuri de închidere 
a întreprinderilor cu pierderi și 
prin reducerea deficitului 
bugetar, ca urmare a scăderii 
cheltuielilor și a colectării mai 
bune a veniturilor, a menționat 
Isărescu. Celălalt miliard de 
dolari pentru finanțarea defici
tului va proveni din posibile 
împrumuturi de către FMI, 
Banca Mondială, Banca 
Europeană de Investiții și 
Uniunea Europeană.

Potrivit guvernatorului BNR, 
România nu-și poate permite 
acum un deficit de peste 2 miliarde 
de dolari, în condițiile în care 
finanțarea autonomă a acestuia, 
așa cum s-a întâmplat până în 
vara anului curent, a devenit o 
problemă din cauza crizei de pe 
piețele financiare externe. De 
asemenea, nici importurile nu pot 
fi amputate drastic, așa cum s-a 
întâmplat în anii '80, pentru că ar 
apărea probleme sociale, 
apreciază Isărescu.

vremii, care le-a transformat 
în movilițe de împiedicat 
trecătorii.

Poate vine cineva cu o 
lopată și o mătură să le 
ridice. Sau poate găsește 
Primăria municipiului re
surse și asfaltează întreaga 
porțiune a trotuarului, de 
vreo 20 de metri, pictată cu 
dâre de smoală. Iar dacă 
aruncă o privire și pe stră
duța și trotuarul din spatele 
clădirii Tribunalului jude
țean va vedea că și ele au 
nevoie de... reciclare. (D.G.)

O singură soluție - ■ 
deprecierea leului sau ' 
impunerea unei suprataxe la | 
importuri - nu rezolvă problema | 
reducerii deficitului. De aceea, . 
decizia de închidere a ' 
întreprinderilor trebuie să fie I 
fermă și să nu se mai amâne, | 
ca în trecut, a spus Isărescu. ;

Anul viitor, România va 1 
avea un serviciu al datoriei I 
externe de peste 2,2 miliarde | 
de dolari, ceea ce constituie o ■ 
problemă, întrucât posibi- 1 
litățile de finanțare a acestor I 
plăți de pe piața externă sunt | 
reduse. Prin urmare, România ■ 
trebuie să adopte măsuri de ■ 
reformă, pentru a face față I 
plăților externe. Rezerva | 
valutară a BNR este, în ■ 
prezent, de 2 miliarde de . 
dolari, la care se adaugă I 
aproape un miliard în rezerve | 
de aur. Datoria externă totală i 
a țării este de circa 8 miliarde j 
de dolari. i
___________________ I
20 de milioane ECU 

pentru sinistrații 
inundațiilor din 

Transilvania

Consiliul Europei a acordat 
României doar 20 milioane ECU 
din cele 50 milioane ECU 
solicitate de Ministerul Mediului și 
MAE pentru sinistrații inundațiilor 
din Transilvania, deoarece o 
sumă de 30 milioane ECU, 
trimisă anul trecut, pentru 
ajutorarea copiilor defavorizați, 
nu a fost folosită, a declarat, în 
Senat, Cristian Dumitrescu (PD), 
membru al delegației parla
mentare române la Adunarea 
Parlamentară a forului european.

r es ' 1 - ■ 1
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• “La mulți ani!” dragei mele 
Faur Claudia Sorina din Ilia. 
Te iubesc. (3851)

VANZAR1 £& 
CUMPĂRĂRI P

• Vând apartament trei 
camere, Simeria. Tel. 01/ 
4119577 (3824)

• Vând două cabane de 
lemn. Informații tel. 260401, 
preț convenabil. (3581)

•Vând boiler electric, 100 
litri, preț negociabil, Deva, 
tel. 211275, orele 8-15.

• 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)

• îngrijesc copii orice vârstă. 
Informații Alexandru Vlahuță, 
3/17, Hunedoara, tel. 713716 
(3716)

Ît3 DECESE

• Vând apartament 2 camere, 
deosebit. Deva, str. A.lancu, 
bl.H.1 (lângă parc). Tel. 216164, 
092760374 (4830)

• Vând casă Totia Mică, nr. 72. 
(7775)

• Vând Ford Orion 1,6 D, 
înmatriculat, gri metalizat, 
1988/129000 km. Tel. 092/ 
379705 (4802)

• Vând Opel Kadett combi 
Euro 2, Mercedes 300 Diesel 
combi. Tel. 212463 (4834)

• Cumpăr VW Passat, Die
sel, din 1981-1984, cu carte de 
identitate și numere noi. Tel. 
724810 (3719)

• Vând Oltcit Club, înma
triculat, fabricat 1989, preț 
1800 DM, negociabil. Tel. 
715731, seara. (3718)

• Vând Dacia 1309, auto
mobil mic, fabricație 1996, 
octombrie. Tel. 718908 (3715)

• Vând Dacia 1300, înma
triculată, stare bună, preț 
negociabil. Tel. Baia de Criș, 
420 (5098)

• Vând tractor 445 CP, cu 
cabină, 4 pistoane și mașină 
erbicidat. Hațeg, tel. 094/ 
601574 (5765)

• Vând geamuri din alu
miniu sau thermopan și injec
tor pe motorină. Tel. 227611, 
după ora 16, 094/521358, 
toată ziua. (4816)

• Vând dozator suc 4 capete. 
Tel. 625735, 217888 (4819)

• Vând în rate monument 
funerar marmură, 1.800.000, 
monument funerar mozaic 
400.000. Tel. 262290, 094 
230856 (4828)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (105000 lei), 
video, satelit. 092368868. (MP)

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

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

• Vând fax Samsung, scaner 
A4, imprimantă A4 Schneider, 
telefon portabil apartament, 
robot telefonic, xerox A4, de
fect. Tel. 711063 (3720)

• Efectuez transport cu dubă 
tone. Tel. 672359 (7774)
• SC Gef Facilities SRL 

Deva, distribuitor preferențial al 
produselor Colgate-Palmolive 
și Benckiser, angajează agenți 
comerciali băieți sau fete pentru 
zona Valea Jiului-, domiciliul 
stabil în Petroșani sau Petrila 
și pentru restul județului Hune
doara. Condiții: vârsta 20-28 
ani, minimum studii medii, 
stagiul militar satisfăcut (pentru 
băieți). Oferim condiții de sala
rizare avantajoase. Informații 
tel. 230930. (4835)

• Companie oferă locuri de 
muncă. Condiții: fără cazier, 
minimum studii medii, prezență 
agreabilă. Oferim câștiguri între 
2.200.000-3.800.000 lei, lunar. 
Vârsta 18-30 ani. Tel. 092/ 
440080, 713962 (2708)

6

• Uzina Mecanică Orăștie 
angajează ingineri sistem, ingi
neri electrotehnică, electronică. 
Condiții: studii de specialitate. 
Relații suplimentare la serviciul 
RURS, tel. 054/241040, int. 233, 
257. (3577)

• Nou în România! Adverti
sing 1998! Societate canadiană 
specializată în publicitate selec
ționează persoane agreabile, 
dornice de afirmare într-un 
colectiv dinamic și plăcut. Expe
riența nu este necesară. Fără 
limită de vârstă. Sunați acum!!! 
Start imediat! Profit zilnic foarte 
atractiv. Doamna Beatrice D. 
054/627527,

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT

ji

DIVERSE

• Primăria comunei Luncoiu 
de Jos aduce la cunoștința 
societăților de transport autori
zate existența traseului de 
călători și abonați pe ruta Brad- 
Luncoiu de Jos Consiliu și retur, 
vacant. Informații 650960. (1)

■
• Pierdut certificat calificare 

seria B- nr. 120732 eliberat de • 
TCH Deva pe numele Vartic 
loan. Se declară nul. (4822)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Sandu Dorel. îl declar 
nul. (3714)

PIERDERI

*îT EDMEMORARI

• Familia Bâja loan și Giu
liana anunță rudele, prietenii, 
foștii colegi de serviciu că a 
trecut un an de la dispariția 
iubitei noastre soții și mame

MARIA AGNETA BÂJA (ȚUȚI)
O să ne lipsești toată viața, 

suntem nefericiți și neconsolați 
în singurătatea noastră. Nu te 
vom uita niciodată ! Slujba de 
pomenire azi, 17 noiembrie, la 
Biserica Catolică Deva (din 
Ceangăi). (4827)

• S-au scurs doi ani de 
lacrimi și durere de când 
scumpa noastră fiică, soră, 
soție, cumnată și mamă

DORINA BOTICI
(născută Indrei) ne-a părăsit 
pentru totdeauna. Rămâi veș
nic în sufletele noastre. Fa
milia. (4832)

Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

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

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

<

Tragerea "Noroc” din
15.11.199Q

fl-3-4-3

Super Loto 
"5/40" din 

12.11.199S>

3-24-31-17-29-11
Tragerea “Txpres" din 

12.11.199Q
£8-37-5-7-35-43
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• Cadrele Inspectoratului 
de Poliție al Județului Hune
doara sunt alături de colega 
lor Biriș Carina la greaua 
încercare pricinuită de dece
sul fulgerător ai tatălui ei

ȘTEFAN FURDEA
și transmit sincere condo
leanțe familiei îndurerate. 
(4839)

• în urma unui tragic acci
dent de circulație, moartea 
fulgerătoare l-a luat de lângă 
noi pe iubitul nostru soț și tată

NICOLAE BARB
în vârstă de 31 de ap.i, din 
Călan. Nu te vom uita nici
odată soția Adina și copiii, 
înmormântarea are loc azi, 
17.11.1998, ora 13, în locali
tatea Crișeni, Călan. (4799).

• Conducerea S.C.Metalo- 
term SRL Călan regretă cu 
adâncă durere dispariția fulge
rătoare, la numai 31 de ani, 
într- un tragic accident de 
circulație, a celui care a fost 
un bun prieten și coleg

BARB NICOLAE
zis TERCOT și este alături de 
familia greu încercată de 
această durere neașteptată. 
Pentru noi, TERCOT dragă, vei 
rămâne pentru totdeauna în 
amintirea noastră, a tuturor, 
așa cum ai fost tu. Dumnezeu 
să te odihnească în liniște și 
pace! (4799)

• Familia mulțumește tutu
ror celor care i-au fost alături 
în greaua încercare provocată 
de dispariția celei care a fost 

ELSA ELISABETA DIACONESCU 
(3717)

• Colegii din Sucursala 
Județeană Deva a Băncii 
Naționale sunt alături de 
doamna Mirela Hagea, în 
greaua pierdere suferită prin 
decesul tatălui

ec. OBREJAN PARTENIE
și transmit sincere condole
anțe familiei îndoliate. (4794)

nîijmamwm ••« • Elena soție, 
Cornel și Emil 
copii, Olivia și 
Maria nurori și 
nepoții 
Adina, 
Izabela 
xandru
încetareaPREMIUL ÎNDESIT,PREMIUL LG, PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 

PREMIUL PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS, 
PREMIUL ZANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

Condiții de participare
• Abonează-te la serviciile CONNEX GSM în perioada 

16.11.-31.12.1998, prin magazinele QUASAR și prin 
dealerii săi autorizați din țară.

• Cumpără produse GSM (cartele SIM CONNEX GO, 
accesorii, telefoane, etc.) în valoare mai mare de 500.000 
lei din magazinele QUASAR și de la dealerii săi autorizați 
din țară.

• Cumpără produse Audio-V id e o -T V - 
Electrocasnice-Electronice-Tehnică de calcul cu valoare 
mai mare de 500.000 lei din magazinele QUASAR.

• Completează și răspunde corect la întrebarea: 
"Care este adresa sediului societății QUASAR S.A.?". 
aflată în talonul de concurs.

Desemnarea câștigătorilor se face la sediul 
societății QUASAR, Deva, B-dul Decebal, bl.R, parter în 
data de sâmbătă, 9.01.1999, la ora 12.00. Extragerea va fi 
efectuată de către participanții aflați la fața locului.

primești 
cumpărat

• Te abonezi la serviciile CONNEX GSM și 
cârdul CLUB QUASAR (reducere 3% la orice produs 
din magazinele QUASAR) .

Magazin QUASAR 
DEVA
Bd.Decebal, 
bl.R,parter 
tel:054J211216

Magazin QUASAR 
HUNEDOARA
Bd.Dacia,nr.37 
bl.47,parter 
tel:054/740647

Magazin QUASAR 
BRAD
Str. Republicii
nr.11, bl. 1 
tel :054/651250

Magazin QUASAR 
ORAȘTIE
Bd.Eroilor, 
bl.E, parter
tel:054/247540

c
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Corina, 
Daniel, 
și Ale- 
anunță 

din
viață, după o 
lungă suferință, 
a celui care a fost

NICȘA NICOLAE
înmormântarea 

va avea loc în 
Băița, miercuri, 
18.11.1998, ora 
13. Dumnezeu 
să te odihnească 
în pace! (4842).

a.

ANUNȚ DE ILICITATIE________________  »________________________»________
1. FORMA, SCOPUL Șl OBIECTIVUL LICITAȚIEI
Licitația publică fără preselecție pentru “Amenajarea tere

nurilor alunecate și eliminarea excesului de umiditate în zona 
localităților Bobaia - Boșorod”, județul Hunedoara.

2. PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE
RAIF BUCUREȘTI SUCURSALA HUNEDOARA

3. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI
RAIF BUCUREȘTI SUCURSALA HUNEDOARA
Str. Depozitelor, nr. 6, Deva, telefon: 054/223421, fax 054/ 

223249
4. SURSA DE FINANȚARE
Bugetul de stat.
5. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Persoane juridice cu experiență în domeniul proiectării 

lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
6. TERMENUL LIMITĂ DE CUMPĂRARE A DOCUMENTAȚIEI 
23.11.1998
7. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR 

OFERTEI
Data: 16.12.1998, ora 9,00
Locul: sediul organizatorului.

8. DESCHIDEREA LICITAȚIEI
Data: 16.12.1998, ora 10,00
Locul: sediul organizatorului,

9. DOCUMENTELE LICITAȚIEI
Se pot procura de la sediul RAIF București, Sucursala Hune

doara, începând cu data de 16.11.1998.
Preț: 200.000 lei.

SC TOPTECH SRL
^'angajează^.!^

1. Inginer absolvent al Facultății de Calculatoare
* Cunoștințe hard și soft * Vârsta maximă 30 ani 

‘Domiciliul în Hunedoara * Disponibilitate la program 
‘Salarizare atractivă

2. Referent vânzări
* Studii medii sau superioare * Experiență în domeniu 

3 ani * Vârsta maximă 30 ani * Cunoștințe operare CIEL, 
EXCEL, WORD ‘ Domiciliul în Hunedoara * Disponibilitate 
la program ‘ Salarizare atractivă

Cei interesați vor trimite un Curriculum Vitae detaliat pe 
adresa: SCTOPTECH SRL, 2700 DEVA, str. A. Mureșanu 1, 
tel./ fax 213871, E-mail: office @toptech.ro, precizând 
postul dorit, până la data de 23 nov. 1998. Informații 
suplimentare la tel. 213871.

[ SC ELECTRICA SA BUCUREȘTI ]
| Sucursala de Distribuție Deva I 
| organizează în data de 30.11.1998 concurs pentru | 
I angajarea a doi economiști. ț
j Condiții: - absolvent învățământ superior promoția 1997-1998 | 
j - profilul finanțe - contabilitate j

- utilizarea calculatorului .
' înscrierea, relații suplimentare și tematica concursului: la ■ 
| Serviciul Asistență Managerială, Resurse Umane și Serviciul | 
| Contabilitate, până la data de 26.11.1998. |
( Dosarul va conține cel puțin: cerere de participare la concurs, . 
1 curriculum vitae, diplomă (adeverință) de absolvire.

în vederea măririi posibilităților dumneavoastră de ocupare a 
unui loc de muncă Agenția Județeană de Ocupare și Formare 
Profesională - Centrul de Calificare Hunedoara - Deva cu sediul 
în municipiul Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 28, telefon 231101

ORGANIZEAZĂ
în toate orașele județului Hunedoara, pentru șomeri și alte 

persoane interesate sau pentru agenții economici care doresc 
să-și califice personalul

CURSURI DE CALIFICARE ÎN MESERIILE:
1. CROITOR
2. TÂMPLAR
3. VÂNZĂTOR
4. BARMAN
5. OSPĂTAR
6. BUCĂTAR
7. ZIDAR
8. ZUGRAV
9. MECANIC AUTO
10. TINICHIGIU AUTO
11. ELECTRICIAN AUTO
12. SUDOR
13. FRIZER
14. LUCRĂTOR SOCIAL

15. OPERATOR LA PREPA 
RAREA MEZELURILOR

16. MĂCELAR
17. DULGHER
18. AGENT COMERCIAL
29. AGENT ASIGURĂRI
20. AGENT PAZĂ Șl ORDINE
21. FOCHIST
22. LABORANT
23. ELECTRONIST
24. ȚESĂTOR
25. TRICOTEUR
26. MONTATOR PLACAJE 

INTERIOARE Șl EXTERIOARE etc.

*

1
V CONNEX

CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM =?

CURSURI DE PERFECȚIONARE:
1. OPERATOR PC
2. CONTABILITATE
3. CONTABILITATE ASIS 

TATĂ DE CALCULATOR

4. AJUTOR ANALIST PRO 
GRAMATOR

5. STENODACTILOGRAF
6. REDACTOR etc.

și alte cursuri pentru meserii cuprinse în COR; pentru care 
sunt solicitări.

CCPRS dispune de spații amenajate, dotări tehnice, lectori de 
specialitate.

Se asigură la absolvirea cursului certificate de calificare și 
perfecționare recunoscute.

toptech.ro
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Sucursala de Transport Dispecer 
Timișoara

Secția de înaltă Tensiune 220-400 kV Deva
Scoate la concurs următoarele posturi:

1. Inginer electroenergetic -1 post;
2. electrician centrale stații și rețele -1 post.
Condiții: bărbați, absolvenți ai facultății de 

electroenergetică, respectiv școală profesională sau 
liceu în specialitate, promoția 1998.

Informații suplimentare la Comp. Resure Umane 
de la SIT Deva.

- ■ ■ — ■ —....................

i AIMUMT
i —i^——
! Sindicatul Energeticienilor din FRE - Deva organi- 
| zează în data de 27 noiembrie 1998, ora 10,00, la 
I sediul Filialei de Distribuție a Energiei Electrice Deva, 
I str. G. Enescu, nr. 37-39, licitație în vederea 
I achiziționării cadourilor de Crăciun. Ofer- 
I tanții sunt rugați a se prezenta cu mostre. Informații la 
I telefoanele: 215949, 215750, 51 - int. 190.
L

^.dltes
IMPORTĂ șl DISTRIBUIE 

EN-GROS

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

059-479.529 
fax: 059-479.528

SEGMENTIA
*

- cete mai mici prețuri
-toate dimensiunile
- toate tipurile de mașini
- 0 SINGURĂ CALITATE: GERMANĂ^

Plin oficii poștale din județul Hunedoara

Anunțuri de mica
9

publicitate la ziarul 
“Cuvântul liber”

La oficiile poștale din județul 
nostru, cu excepția celor din raza O.T. 
Petroșani, se primesc, în zilele lucra
toare, anunțuri de mica publicitate 
pentru ziarul "Cuvântul liber". 
Adresându-se oficiilor poștale, unde 
se obțin toate relațiile necesare în » »

acest sens, agenții economici și per
soanele fizice din orice localitate au 
posibilitatea sâ economisească timp 
si bani, totodată existând sansa reu- 
șitei în afaceri apelând la serviciile ce 
le sunt oferite cât mai aproape de 
firmâ sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la 
ghișeele oficiilor poștale respective.

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I

S.C. COMAT 
DEVA SA
Țeavă neagră pentru 

instalații și construcții, țevi 
zincate sau tablă nea'gră 

subțire, mijlocie și groasă, 
tablă decapată - puteți 
cumpăra, la cele mai 

scăzute prețuri, la 
SC COMAT DEVA SA - 
distribuitor autorizat al 
SCSIDEX SA Galați. 

Informații suplimentare vă 
sunt oferite la sediul 
firmei-din Deva, str.

Depozitelor, nr. 5 sau la 
telefoane:

054-221009,054-233137, 
interior 180.

Denumirea activului

3. Fabrica veche de 

preparate din carne

Adresa activului Obiectul de activitate

Petroșani, str. George Enescu în conservare

'<■

“7 Bucătari” - 7 programe

Vrei să coci o pizza pufoasă, o pâine 
fragedă sau un cozonac? Să 
încălzești repede prânzul pentru 
puștiul flămând tocmai întors de la 
școală? Vrei să faci o friptură sau 
mici? Dacă te vaiți că n-ai loc în 
bucătărie pentru atâtea aparate, îți 
vând un pont. Cumpără-ți un aragaz

Ariston. Frumoase și rezistente, cu 
aspect modern și solid, aragazele 
Ariston sunt confecționate din 
materiale care garantează maxima 
fiabilitate, au cuptoare multifuncți
onale capabile să decongeleze 
rapid, să se autoventileze, să prepa
re grătar, să coacă dulciuri și pâine.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----

Societate comerciala
Vinde prin depozftnl-magazin situat

în incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche) 
următoarele prodnse: 

Caiete școlare 
dictando și matematică

' Alcool 87 

r Vodcă 32' 

Rom Jamaica 32
_______

Lichior căpșuni 32
Lichior vișine 25 

Lichior cireșe negre 2»

De asemenea, vinde:

Bere Silva 1/2 
Bere Regun 1/2 

Apă minerală Bucovina 1,5 L 
Hârtie igienică

Relații la depozit tel: 225904, orele 10-14. 
La cerere, marfa poate fi adusă la unitatea dvs.

X/

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

Organizează
a) Licitație publică cu strigare conform Ordononței de urgență nr.88/l997, aprobată prin Legea nr.44/1998 ți Normelor 

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

Denumirea activuluiĂdreso activuluiObiectul de activitate Prețul de pornire a licitației (mii lei)______________________________________
1. Abator sanitar Brad Brad, sir. Avram lancu, nr.53 tăieri necesități 261.505

2. Abator Orăștie Orășlie, sfr. Grădinarilor sacrificări animale 1.232.653

b) Licitație publică cu oferte închise în plicuri sigilate (cu plalb în rate), în aceleași condiții legale (Legeo nr.44/1998

și HG nr.55/1998) penlru activul: ț

Prețul de pornire a licilatiei (mii lei)

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.
în caz de neadjudecare Io prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe data de 10 decembrie 1998, la aceeași oră și adresă. 

Dosarele de prezentare a 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 a fi vândute se pot obține de Io ing. Bulea Romus, la telefon: 054/211760 ini. 31 sau 054/212237, 

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

vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarelor de prezentare.
Porticipanții la licitație wr depune la 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 a divelor este inclusă în prețul de pornire a licitației, mai puțin în cazul activului de Io pct. 3, pentru care urmează 

sâ se procedeze conform prevederilor legale în vigoare.

Vei fi perfect mulțumit!
Aragazele Ariston îți anticipează 
mereu dorințele și-ți ușurează 
munca.

Caracteristicile modelului G 640 M8 
S (W): dimensiuni: 85 x 60 x 60 cm; 
cuptor electric tip “7 Bucătari” 
(7 programe), capacitate cuptor: 51 I, 
geam dublu la cuptor, siguranță gaz, 
termostat, temperatură maximă 
cuptor 240°C, grill electric, 
timer/afișaj electronic al duratei, 
consum energie: 2kWh.

Magazine:
FLANCO
B-dul Decebal, bl. S, parter
054/210 211
SILOG
B-dul Decebal, bl. S, parter
054/233 099
DEVASAT
Str. Avram lancu, bl. H1, parter
054/216 196
QUASAR
B-dul Decebal, bl. R, parter
054/222 999
SIMAL
B-dul Decebal,
Complex Comercial Central, parter
054/230 630

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

î ARISTON
Mereu surprinzător!
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Privatizarea in 
linie dreaptă (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1) 

privatizare, de divizare, lichidare 
| judiciară sau falimentare. Impor- 
| tant de reținut este deci faptul că 

există preocupare pentru a se 
face ceva cu firmele care în 
jumătate din acest an au generat 
pierderi de aproape 1000 de 
miliarde de lei. Pentru a nu crea 
tensiuni sociale, învățând din 
experiența predecesorilor, dl Sîrbu 
ține în secret numele firmelor cu 
probleme.

Nebuloasa în privința 
privatizării nu este însă risipită 
definitiv. Cu toate că procesul 
respectiv este gestionat în spe
cial de către premier, acesta, nu 
cu mult timp în urmă, spunea că 
închiderea firmelor nerentabile va 
fi făcută de către Ministerul 
Finanțelor care le va tăia resursele, 
pentru ca mai apoi să cedeze la 
unele presiuni, afirmând că anume 
sectoare ale industriei trebuie să 
trăiască, totuși, dar cu unele măsuri 
de ajustare și de sprijin din partea 
Guvernului. Mai radical decât 
premierul, șeful FPS spune că

Noul prefect al județului va 
joi, la București

fi desemnat

Tema principală a Conferinței 
de presă desfășurate vineri 13 
noiembrie a.c. la sediul PSDR din 
Deva a vizat în principal problema 
prefectului județului Hunedoara, 
care, după cum s-a informat de 
către dl Dumitru Ifrim, deputat de 
Hunedoara al acestui partid, se 
află în curs de soluționare la 
Guvernul României.

Deși prefectul județului 
Hunedoara a fost eliberat din 
funcție de mai bine de două 
săptămâni, numirea unei alte 
persoane în postul de prefect a 
întârziat foarte mult datorită 
presiunilor politice exercitate de 
către liderii partidelor din coaliție 
de la nivelul județului, fapt ce a 
condus ca hotărârea finală să 
fie luată numai în această 
săptămână, cel mai probabil joi, în 

Proiectul Asociației Alter Ego, despre care 
ziarul nostru a mai informat, a început să se 
materializeze. Este vorba despre strângerea 
fondurilor necesare împrejmuirii Centrului de 
plasament nr. 2 Deva (fostă casa de copii), 
acțiune demarată vineri seara cu un cocktaiiia 
Complexul hotelier,, Decebal” ai SC „Apoiio " 
Deva. Pe invitațiile trimise organelor locale a ie 
puterii, agențiior economici, reprezentanților 
ONG-uriior sau instituțiilor din sfera ocrotirii 
copilului sau protecției sociale se menționa: 
„ Vă așteptăm cu speranța că participarea dv va 
contribui un pic ia mai binele celor de fa vorizați, 
pe lângă a căror existență nu e drept să trecem 
nepăsători".

în programul serii, după primirea și 
prezentarea oaspeților, gazde și invitați au 
vorbit despre proiect. Dna Daniela Miheț, 
președinta Alter Ego, a firma că „toți, umăr lângă 
umăr" pot acționa pentru a-i proteja pe copii 
fără a cerși sprijinul Europei. Pentru a crea o 
atmosferă cât mai plăcută, organizatorii au 
oferit pe lângă fursecuri și șampanie, pateuri și 
sucuri, și un program artistic susținut de 
formația „La Strada” și de foarte tinerii pianiști 
Cristian Dumitriu, Monica Dăian, Roxana Caceu, 
Anca Preda și Dianna Vasiu, elevi ai Liceului de 
Artă „Sigismund Toduță" Deva. Pentru acest 
prilej s-a realizat și o expoziție cu diverse 
obiecte, în mare parte executate de copiii 
instituției beneficiare a proiectului, care au fost

vândute ia licitație. Sponsorii principali ai 
manifestării au fost firmele devene Ardis SRL, 
Apollo SA, VinalcoolSA, Antena 1, Radio-Deva, 
Cafe Bizare, Ei Doron și Com Trans Minerva.

Atmosfera a fost destinsă, invitații au 
discutat, au dansat dar au trecut și pe ia o masă 
amenajată într-un colț pentru donații. Ofertele 
de sprijin bănesc sau în materiale de construcții 
au avut valori între 100 de mii și 5 milioane de 
iei. A fost o reuniune interesantă căci s-au aflat 
împreună oameni de afaceri, oficialități, 
reprezentanții unor organizații și instituții și 
copii din centrul devean, arta a stat alături de 
băniși de cecuri.

Ce aveau în comun toate aceste... 
elemente? în primul rând scopul cocktaii-uiui, 
care deschide acțiunea de colectare a celor 80 
de milioane de iei necesare împrejmuirii 
centrului afectat mai ales de piața din 
vecinătate, după mărturisirea dnei directoare 
Doina Codrean. Dar a mai existat un aspect 
aparte ai acestei acțiuni, sesizat de cea care 
este sufletul proiectului, dna Carmen Micu. 
Dumneaei a definit manifestarea ca fiind „a 
regăsirii adevăratei noastre valori, care este 
om ui". De dragul oamenilor în devenire, care 
au nevoie spre a fi protejați și de acest gard 
împrejmuitor, Alter Ego va continua acțiunea 
de strângere de fonduri.

Viorica ROMAN

pentru asanarea economiei nu 
va face concesii, ci va opera dur 
cu bisturiul acolo unde trebuie.

Contrazicându-se însă, sau 
dorind să nu-și asume nici un fel 
de răspundere, dl Sîrbu afirmă 
că nu FPS închide firmele, ci 
“fiecare bubă se sparge acolo 
unde există”, cu alte cuvinte 
societățile comerciale în cauză 
falimentând singure și nesilite de 
nimeni.

Vorbind despre actualul 
cadru legislativ, șeful FPS 
recunoaște că acesta este im
perfect, s-a schimbat destul de 
des, ceea ce i-a derutat și pe 
investitorii străini, ei negăsind aici 
un mediu prea prielnic afacerilor, 
în plus nefiind clasificate nici 
problemele asupra proprietății.

Nu mai insistăm asupra 
aspectelor ce vizează 
privatizarea, important fiind de 
acum să vedem rezultatele prac
tice, întrucât de atâtea accelerări 
și de promisiuni deșarte lumea 
s-a cam săiuraL 7

cadrul ședinței de Guvern.
După cum am mai informat și 

în alte numere ale ziarului nostru 
pentru postul de prefect a fost 
propus dl Nicolae Stanca, 
director general adjunct la RAC

Deva și membru PSDR.
Cât despre presiunile 

exercitate de către unii lideri 
hunedoreni ai partidelor din 
actuala coaliție, conducerea 
județeană a PSDR și-a exprimat 
nemulțumirea față de metodele 
mai puțin corecte folosite pentru 
obținerea postului de prefect. 
“Am fost și suntem adepții luptei

ADEVĂRATĂ VALOARE’*

Sezonul grevelor

schimbării din 1996, iar acum 
dezamăgirea lor i-a împins la 
acțiune. Iluziile risipite i-au 
scos în stradă. Moralitatea 
pe care o cer politicienilor 
români este aproape 
imposibil de pus în practică 
de către aceștia.

în același timp șoferii ies 
și ei în stradă, blocând 
drumurile și chiar Palatul 
Victoria. Cer, pe lângă 
temperarea creșterii amen
zilor de circulație, un mai 
mare control al statului în 
privința creșterii prețurilor 
la alimente și îmbrăcăminte. 
Din cele 24 de cereri ale 
șoferilor doar 4 sau 5 pot fi 
acceptate. Mai aproape de 
plaiurile hunedorene, 
minerii sunt și ei în grevă. 
CONEL a sistat furnizarea 
energiei electrice la minele 
din cadrul Regiei Cuprului 
Deva, iar salariile minerilor 
întârzie. Se ajunge la 

politice, dar una în care să 
triumfe adevărul și 
corectitudinea nu minciuna și 
calomnia”, s-a mai precizat 
între altele de către dl Dumitru 
Ifrim în cadrul conferinței de 
presă desfășurate vineri.

De asemenea, tot în cadrul 
întâlnirii cu presa s-a mai 
informat despre numirea în 
funcția de director al Direcției 
Sanitar-Veterinare a domnului 
Dimitrie loschici cât și despre 
unele modificări survenite în 
legislație privind recalcularea 
pensiei pentru cei cu vechime 
integrală în muncă, ale Legii 18 
ce vizează efectuarea pazei 
obștești și ale moțiunii depuse 
de către pensionari la 
Parlament.

Corne! POENAR 

blocarea DN 7, iar 
subprefectul Segesvari 
venit să discute cu gre
viștii este agresat. Vio
lența este la ea acasă.

Ciudat, românii ar fi 
acceptat până de curând 
orice sacrificii în cazul 
demarării unor acțiuni 
dure de reformă. Acum, în 
absența reformelor, sătui 
de incertitudine, trec la 
acțiuni violente. Premierul 
Vasile dorește să facă 
reforma, dar nimeni nu 
mai crede că vorbele sale 
pot fi puse în practică și, 
firesc, oamenii ies în 
stradă. Este ca în povestea 
aceea cu lupul, nimeni nu-l 
mai crede pe cel care 
strigă că va fi mâncat de 
lup, după ce timp de mai 
multe ori a strigat la fel 
doar pentru a se distra. 
Așadar, atenție domnilor, 
căci riscați a fi mâncați de 
lup, mai ales acum când a 
început sezonul grevelor.

PH£CI ZARE
FPS - DT Hunedoara, 

referitor la anunțurile 
publicitare pentru vânzarea 
de acțiuni prin licitație cu 
strigare apărute în ziarul 
“Cuvântul liber” ne. 2255/ 
29.10.1998, fâce următoa
rele precizări:

La anunțul publicitar 
pentru SC Ardeleana SA 
Deva se va publica corect:

“Licitația va avea loc în 
data de 18.11.1998, ora 12, la 
sediul FPS - DT Hunedoara.”

La anunțul publicitar 
pentru SC Transmin SA 
Brad, se va publica corect:

“Licitația va avea loc în 
data de 18.11.1998, ora 10,1a 
sediul FPS - DT Hunedoara.”

"AGROSERV" Băcia se străduiește 
să-și continue activitatea

în comuna Băcia au existat 
și există încă două asociații 
agricole. Una în satul Tâmpa, 
cealaltă în localitatea de 
reședință a comunei. Adică doi 
întreprinzători au luat în arendă 
pământ de la oameni încheind cu 
aceștia contracte în care erau 
prevăzute câteva clauze printre 
Care se număra și aceea că 
asociațiile se obligă să le dea 
proprietarilor de pământ o parte 
din recoltă. Ne spunea dl losif 
Zapotinschi, viceprimarul Băciei, 
om al satului Tâmpa:

- Asociația din satul nostru a 
funcționat câțiva ani - este 
administrată de SC “Borza" SRL 
din Deva. A dat oamenilor grâu, 
porumb. în anul acesta însă a 
lăsat pământul nelucrat.

- Din ce pricină?
- Nu știm. Asociația din Băcia 

merge bine încă.
L-am căutat pe dl Dragoș 

Visirin, administratorul SC 
“Agroserv" SRL, la sediul firmei. 
Nu l-am găsit. Ni s-a spus că era 
plecat la Simeria la poliție să 
reclame furtul de coceni de 
porumb dintr-o tarla de la Bîrcea. 
Am stat de vorbă cu dna Mirela

CASA AUTO TIMIȘOARA I'

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

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

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22.104 DM 

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

Deputatul Petru Șteolea întreabă
(Urmare din pag. 1)

din surse proprii, și așa destul de 
limitate, au fost reduse ca urmare 
a greutăților generate de blocajul 
financiar.

Astfel, la o cerere de 180 de 
miliarde de lei pe anul 1998 au fost 
aprobate 38 miliarde de lei. 
Prevederile pentru anul 1999 sunt 
de 311,5 miliarde de lei. (2 
noiembrie 1998)

N.A. Acest dialog Parlament - 
Guvern, cel puțin în sectorul minier 
din județul Hunedoara, nu a avut 
niciodată efect pozitiv. Mai concret, 
la tema dialogului dintre deputatul 
PUNR, Petru Șteolea, și ministrul 
PD, al Industriei și Comerțului, Radu 
Berceanu, situația este dramatică.

X____________ ________________

Cu tricolorul la rever
(Urmare din pag. 1)

Comandant al Gărzii Naționale 
Române, cu un efectiv de circa 
120 voluntari, a fost ales la 
început locotenentul de justiție dr. 
Ulpiu Almășescu, pentru ca ulte
rior să fie numit locotenentul 
Alexandru lanculovici.

în zilele care vor urma C.N.R. 
din Deva se implică în organizarea 
administrației românești în întreg 
comitatul Hunedoarei. Instalează 
pe noul șef al poliției - locotenentul 
losif Andrică, încartiruiește 
efective ale Gărzii Naționale 
Române în clădirea internatului 
liceului maghiar, astăzi Colegiul

Dan, de la compartimentul 
contabilitate al societății. Din 
scurta convorbire am reținut că 
societatea are în jur de 40 de 
asociați și lucrează o suprafață 
de 125 ha luată în arendă de la 
oamenii din satul de reședință a 
comunei. Societatea "Agroserv" 
are și un mic sector zootehnic 
alcătuit din 10 vaci cu lapte, cinci 
juninci și porci.

în anul 1998 societatea a avut 
cultivate cu grâu 35 ha, restul 
suprafeței fiind semănată cu 
orzoaică, porumb și culturi 
furajere. Anul n-a fost prea bun 
pentru cerealele păioase, dar 
porumbul s-a făcut frumos și în 
prezent se recoltează cu combina.

Societatea folosește numai 
sămânță de calitate luată de la 
“Semrom” Orăștie, iar producția 
ce rămâne după ce le dă ce li se 
cuvine asociaților o predă tot la 
“Semrom" Orăștie obținând astfel 
venituri importante.

L-am găsit mai apoi pe 
telemobil pe dl Dragoș Visirin, 
administratorul asociației. L-am 
întrebat:

- Ce semănați în această 
toamnă?

Reprezentanți ai conducerii 
RAC Deva se află în cursul 
acestei săptămâni la factorii de 
decizie din Capitală cu schema 
restructurării masive a Regiei, 
în condițiile în care banii nu se 
mai ajung nici pentru plata 
salariilor în urma activității 
prestate.

în această dureroasă acțiune 
trebuie să se implice, dinamic și 
responsabil, toți parlamentarii 
hunedoreni, inclusiv cei cu 
domiciliul în București, pentru a 
ajuta la găsirea celor mai potrivite 
soluții de restructurare și 
reorganizare a RAC Deva, încât 
impactul social asupra celor 
disponibilizati să fie cât mai mic.:/

, .Decebal”, editează primul ziar lo
cal scris în limba română la Deva 
-„Curierul Hunedoarei”, având ca 
redactori pe prof. dr. loan Roșea 
și loan Roșu, organizează 
participarea populației la 
Adunarea Națională de la Alba 
lulia.

Acum optzeci de ani se 
făptuiau, aici la Deva, realități 
esențiale ale istoriei plămădite din 
visele strămoșilor. Cum arfi spus 
cei bătrâni: ,,știam că și 
Dumnezeu e un bun român, așa 
cum șade acolo, în cer, cu 
tricolorul prins la reverul 
sumanului Său alb ca neaua 
norilor...”

- Vrem să semănăm 40 ha 
cu grâu. Restul suprafeței o 
vom cultiva la pgmăvșră. V-am 
ruga să publicați în “Cuvântul 
liber” că societatea noastră 
are de vânzare purcei din 
rasele Landras, Duroc și 
Marele alb pe care îi oferă la 
prețuri convenabile.

Societatea “Agroserv” se 
confruntă cu aceleași 
necazuri ce apasă asupra 
agriculturii românești în 
această perioadă a tranziției 
ce a început de mult și nu se 
mai termină - lipsă de sprijin din 
partea Guvernului. Formele 
asociative - singurele care pot 
pune în valoare potențialul 
pământului - nu sunt ajutate de 
cei de la putere să 
funcționeze în condițiuni bune. 
Dimpotrivă - cum zicea cineva 
- li se pun bete în roate ca să 
ajungă la faliment, cum s-a 
întâmplat cu alte asociații din 
județul nostru. în acest context 
este lăudabil efortul “Agroserv" 
Băcia pentru continuarea 
activității.

Traian BONDOR
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