
MEDICINĂ
TRADIȚIONALĂ 

CIIIMZZĂ LA DEVA 
în urma recentei vizite 

efectuate în China de către o 
delegație reprezentând munici
palitatea deveană și pe cei mai 
importanți oameni de afaceri locali, 
s-au pus bazele unei viitoare 
colaborări în domeniul medical între 
specialiștii chinezi și cei români. Mai 
exact. în urma vizitei efectuate în 
municipiul Yancheng, membrii 
delegației devene au fost asigurați 
de întreg sprijinul gazdelor pentru 
înființarea cât mai urgentă la Deva a 
unei clinici și a unei farmacii, unde 
bolnavii să fie tratați după rețetele 
medicinei tradiționale chinezești.

Cu prilejul vizitei a fost 
reamintită experiența fructuoasă 
înregistrată la Geoagiu unde o 
doctoriță din China a reușit prin 
acupunctură vindecarea unor cazuri 
foarte grave. în aceste condiții este 
posibil ca la începutul anului viitor să 
ia ființă acea promisă clinică. (A.N)
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Deputății Severin și 
Vilâu - excluși din P. D

La sfârșitul săptămânii trecute 
s-a întrunit la București Consiliul de 
Coordonare Națională al Partidului 
Democrat. Principala problemă 
discutată a fost aceea privitoare la 
excluderea din rândurile partidului 
a deputaților Adrian Severin și 
Adrian Vilău. Cei doi s-au remarcat 
în ultima perioadă prin desele 
intervenții publice îndreptate 
împotriva modului în care Petre Ro
man conduce partidul. De altfel, 
motivațiile oficiale ale excluderii celor 
doj au fost tocmai atacurile la 
adresa PD-ului și inactivitatea în 
circumscripțiile pe care le reprezintă.

Singurul membru marcant al 
Partidului Democrat care și-a 
declarat fățiș adeziunea la ideile 
promovate de cei doi a fost 
senatorul Octavian Știreanu. 
Domnia sa a demisionat din PD, 
acuzând conducerea partidului de 
practici totalitare.(A.N.)

Cu prilieiul “Zilei economiștilor” 

Moment important pentru 
relansarea economiei românești

Sfârșitul săptămânii trecute 
a fost marcat și în județul nostru 
de manifestările organizate cu 
prilejul "Zilei economiștilor". 
Sâmbătă la Deva și duminică la 
Petroșani au avut loc, sub egida 
filialei județene și, respectiv, 
subfilialelor Asociației Generale 
a Economiștilor din România 
(AGER), manifestări dedicate 
acestui eveniment. La Deva, 
gazdă bună s-a dovedit a fi 
Sucursala Băncii Comerciale 
Române, unde numeroși eco
nomiști au ținut să fie prezenți 
pentru a marca, pentru a doua 
oară, sărbătorirea "Zilei 
economiștilor”.

Vicepreședintele Filialei 
județene Hunedoara-Deva a 
AGER, dl Grigore Arșoi, a urat 
bun venit celor prezenți la 
manifestare, anunțând că de 
fiecare dată vor fi prezentate 
și comunicări științifice cu 
caracter practic-aplicativ, 
strâns legate de economia de 
piață și de specificul zonelor 
hunedorene, mai mult sau mai 
puțin favorizate, primând însă 
interesul național. în 
continuare dl prof. Gheorghe 
Ana, deputat, președintele

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Mesajul Subfilialei 
din Deva a AGER

Economiștii din toață țara sărbătoresc în acest an, pentru a doua oară, 
“Ziua economiștilor" din România.

Sărbătorirea “Zilei economiștilor" nu este conjuncturală.
Așa după cum a apreiiat profesorul N.N. Constantinescu, președintele 

AGER, fixarea unui reper calendaristic și evocator pentru una dintre cele mai 
importante colectivități profesionale are ca temei un proces de cristalizare a 
opțiunilor și asumarea unui crez militant: “Avem îndatorirea de a ne uni cu 
energie toate forțele spre a desprinde și a arăta milioanelor de oameni modul 
concret și coerent de a scoate economia națională din situația în care se află".

, Această zi semnifică și-un efort de căutare a identității unei colectivități 
profesionale aflate ea însăși în tranziție. Acest grup profesional al 
economiștilor încearcă să-și regăsească locul, să se autodefinească, să-și 
consolideze autoritatea.

Asociația noastră va acționa pentru crearea unui curent de opinie în 
vederea promovării obiectivelor sale în condițiile unei economii de piață și pe 
baza interesului economic județean și național.

Subfiliala municipiului Deva 
Președinte, 

ec. Gheorghe BLAJ

Puncte de vedere

Gâlceava, cvorum, 
grevă parlamentară
Este firesc ca într-un 

sistem democratic să 
existe opinii contradictorii, 

ca în forurile legislative și 
executive, în diferite întru
niri șl țiezbateri de la alte 
niveluri să apară necon- 
cordanțe de păreri, pe care 
le aduce la același numitor 
doar votul liber exprimat. 
Atunci, minoritatea trebuie 
să se supună majorității. 
Așa este normal. Așa este 
democratic. Chiar dacă 
soluția adoptată nu este cea 
mai fericită. Important este 
ca toate părerile să poată fl 
exprimate, ca toate glasurile 
să fie ascultate, ca toate 
propunerile să fie supuse 
votului. Altfel apar diver
gențe și nemulțumiri, pro
cesul democratic are de 
suferit. Iar când acest lucru 
se întâmpiă in prima In
stanță a puterii, în Parla
ment, lucrurile sunt cu atât 
mal neplăcute, grave chiar.

Așa s-a întâmplat și Joia 
trecută (pentru a câta oarăîl) 
când coaliția aflată la putere 
i-a pus opoziției pumnul în 
gură. Abrupt și nelegal. 
Motivul l-a constituit mo
țiunea “Statul de drept”, 
înaintată de PDSR în Senat, 
care supunea atenției “o 
serie de ilegalități și abuzuri 
de tot felul, încălcarea 
separației puterilor în stat,

săvârșite de înalț! 
demnitari, în frunte cu 
președintele României, 
Emil Constantinescu”. 
întâmplarea a făcut ca 
această chestiune să fie 
trecută pe ordinea de zl a 
ședinței Senatului chiar în 
data în care șeful statului 
împlinea vârsta de 59 de 
ani și deschidea larg 
porțile Palatului Cotrocenl 
pentru a fl văzut și felicitat 
de admiratori. Șl tot 
întâmplarea a făcut ca 
această ședință să albă loc 
într-o joie, când aleșii 
neamului merg la lucru cu 
bagajele pregătite pentru a 
pleca acasă, unde au 
atâtea probleme de re
zolvat, în firmele parti
culare ale familiilor, în 
cabinetele medicale pro
prii, în slujbele de juriști, 
profesori, economiști, 
păstrate pentru revenirea 
din funcțiile vremelnice de 
senatori și deputați.

Făcând trimitere la 
legea supremă a țării, 
președintele ședinței cu 
pricina a Șenatului șl 
președinte al Partidului 
Național Liberal, Mlrcea 
lonescu Quintus, a 
considerat că moțiunea

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Ile.și (lupârin f L ei 
simt ai niniâituLe.
Fiecare dintre noi îi întâlnim, probabil, la un moment dat pe 

stradă, li recunoaștem ușor, după gesturi și comportament și după 
felul sărăcăcios ori neîngrijit în care sunt îmbrăcați. Trecem 
nepăsători pe lângă ei sau, cel mult, încercăm un oarecare senti
ment de compasiune; sunt, totuși, doar niște copii. în primul rând 
COPII. Dar soarta lor a fost pecetluită, într-un fel, pentru totdeauna. 
Fiindcă ei poartă stigmatul unui nume bizar și nedrept: COPIII 
STRĂZII. Adică ai nimănui.

Nedrept pentru că mai mult de jumătate dintre ei (peste 65 la 
sută) au unul sau ambii, părinți și un domiciliu, după cum s-a 
subliniat cu prilejul recentei Conferințe Naționale “Copiii străzii - 
prezent și perspectivă”. Părinți săraci, însă, ori iresponsabili, care- 
și trimit copiii în stradă să cerșească sau care pleacă ei înșiși de- 
acasă, după certuri și scandaluri repetate. Părinți care își 
agresează cu bună știință propriile odrasle, ajungând deseori la 
violențe, fie ele psihice sau verbale. Părinți pentru care dragostea, 
afectivitatea, educația, grija față de urmașul care le poartă sângele 
sunt sentimente pe deplin străine. Părinți care, în cele mai multe 
cazuri, nu-și merită numele...

Copiii străzii, prea devreme deveniți victime sau infractori, au 
făcut parte de-a lungul ultimilor ani din rândul celor mai mediatizate 
subiecte, mai cu seamă dincolo de România. Tragedia copiilor 
născuți și crescuți în condiții de sărăcie, boală, foamete și violență 
a atins în țara noastră proporții imprevizibile. Statisticile arată că 
la acest nivel există în prezent 8000 de copii ai străzii. Cei mai 
mulfi se află în capitală (2000-2500) și în județul Satu Mare (2000); 
din păcate, în “plutonul fruntaș” se numără și județul Hunedoara 
(cu 400-500 de copii), cele mai puține cazuri de acest fel (câte 15- 
30) înregistrăndu-se în Călărași, Gorj, Argeș, Ialomița, Brăila, 
Vrancea și Maramureș. Capacitatea de cuprindere a copiilor 
străzii, se preciza în cadrul amintitei conferințe naționale, este de 
peste 330 de locuri în centrele cu program permanent și de peste 
230 de locuri în centrele de zi. însă pentru copilul la care ideea de 
familie e percepută mai degrabă prin prisma absenței ei, 
jntegrarea într-o colectivitate e mai dificilă. Unicul colectiv la care 
se adaptează relativ rapid e “gașca", unde se fumează, se bea

Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 8)

Minerii din 
subunitățile RAC 

f

Deva și-au 
încetat protestul 

în urma negocierilor de ieri 
dintre reprezentanții sindicatelor 
din subunitățile RAC Deva și 
conducerea acesteia, ținute la 
sediul Prefecturii și în prezența 
subprefectului Nicolae Segesvari, 
s-a ajuns la înțelegerea ca minerii 
să-și înceteze protestul, prin 
blocarea în subteran, în condițiile 
asigurării în următoarele zile a 
salariilor pe luna octombrie a.c., 
pentru care s-au găsit soluții din 
partea organismelor locale și 
centrale.

A fost constituită 
Compania 

Națională a t

Cuprului, Aurului 
și Fierului 

“Mininvest”
Printr-o hotărâre a Guvernului 

României, Regia Autonomă a 
Cuprului Deva a fost reorganizată 
în Compania Națională a Cuprului, 
Aurului și Fierului "Mininvest”. 
Compania, cu sediul în Deva, are 
în componență trei filiale: Abrud, 
Bălan și Deva.

în funcția de președinte al 
companiei a fost numit inginerul 
Ionel Lazăr, fost director general 
al RAC Deva. (D.G.)

Agenția de turism “Maxi Trave!”

Intenționează să facă ex 
port de servicii turistice

Joi, 19 noiembrie a.c., la sediul 
din cadrul IPH Deva, camera 1, a 
avut loc deschiderea festivă a 
agenției de turism "Maxi Travel". La 
inaugurare au fost invitați 
reprezentanți ai Prefecturii, 
Consiliului local, Camerei de Comerț, 
Gărzii Financiare, băncilor, CEC-ului, 
precum și numeroși oameni de 
afaceri. Dl Dan Cergă, manager al 
agenției, a spus că “ideea 
deschiderii agenției a fost aceea 
de a veni cu o nouă ofertă turistică 
care să conțină servicii mai bune 
pentru oamenii care doresc să-și 
petreacă concedii de calitate mai 
bună.” Apoi, dl Zeno Drăgoescu, 
director al agenției, a prezentat 
invitaților oferta, strategia și 
noutățile pe care intenționează să 
le promoveze Maxi Travel.

Oferta de servicii turistice a 
agenției cuprinde: ‘tururi (cu cazare 
în gospodării agroturistice și hoteluri 
de trei stele) la principalele 
monumente istorice, ale naturii și 
etnografice din județ; ‘bilete de 
odihnă și tratament în stațiuni 
balneo-climaterice și în stațiuni de 
iarnă (Semenic și Brașov); 
‘programe de Revelion în țară 
(Brașov, Băile Felix) și străinătate 
(Cehia, Ungaria, Tunisia, Slovacia); 
‘vânătoare, pescuit; ‘turism de 
afaceri; ‘programe cu ocazia 
eclipsei de soare din 1999; ‘punct 
de informații turistice etc.

Noutățile cu care vine Maxi 
Travel pe piața turistică 
județeană sunt prezentarea ON
LINE (pe casete video) a ofertei 
și serviciu de ticketing 
(rezervare de bilete de avion). 
Având prezentată oferta atât pe 
Internet cât și pe paginile de trav
eling de pe CD - ROM, Maxi 
Travel intenționează să aducă 
turiști străini în țară, deci șă facă 
export de servicii turistice. 
Prețurile practicate de Maxi 
Travel sunt ceva mai mari. 
Agenția se adresează în primul 
rând celor cu venituri ridicate, 
calitatea serviciilor implicând și 
tarife mai mari pentru români, dar 
foarte accesibile pentru străini.

Prezent la festivitatea de 
deschidere Nicolae Segesvari - 
subprefectul județului, aprecia 
că: "Este o săptămână deosebită 
pentru turismul hunedorean. 
După lansarea ghidului turistic al 
județului se inaugurează și o 
agenție care intenționează să 
valorifice potențialul turistic al 
județului și al Regiunii V Vest din 
care facem parte alături de 
județele Alba, Arad, Timișoara și 
Caraș Severin. Era nevoie de o 
astfel de agenție în Deva 
deoarece concurența în turism 
duce la creșterea calitativă a 
ofertei și a serviciilor.”

Ciprian MARINUȚ

„în județul 
Hunedoara

nu se aplică 
politica

PNL"
Ideea principală desprinsă 

din discuțiile liderilor 
organizației județene a PNL 
care au avut loc la Conferința 
de presă desfășurată vineri 20 
noiembrie a.c. la sediul 
partidului din Deva a scos în 
evidență faptul că în județul 
Hunedoara partidele aflate la 
guvernare nu aplică o politică 
liberală deși aparent se 
vehiculează acest lucru.

Plecând de la stadiul ac
tual în care se află România, 
de la problemele extrem de 
grave în care se regăsesc 
majoritatea sectoarelor, PNL a 
adoptat un program de 
restructurare ce are în vedere 
reluarea activității pe principii 
de eficiență și rentabilitate.

In acest sens se propune 
între altele declanșarea de 
către FPS a procedurilor de

Corne! POENAR
(Continuare în pag. 8)

Conferință de presă
„ESTE O RISOLUTIE A 

PUTERILOR STATULUI”
Conferința de presă 

organizată vineri, 20 noiembrie 
a.c., la sediul filialei hunedorene 
a Partidului Democrației Sociale 
din România, a avut drept princi
pal scop explicarea situației 
politice generate de retragerea 
din Parlament pe timp nelimitat a 
PDSR, precum și reflectarea 
situației dezastruoase în care se 
află la ora actuală județul 
Hunedoara în întregul său. în 
legătură cu această din urmă 
problemă, s-a afirmat că județul 
Hunedoara este de facto mort, 
atât din punct de vedere eco
nomic cât și din punct de vedere 
social. Actuala putere politică s- 
a dovedit complet depășită de 
evenimente, situația de criză 
profundă prin care trecem fiind 
rezultatul ineficienței actualei 
guvernări. „Nimeni nu a stat nici 
măcar o clipă să se gândească 
la consecințele de ordin strict 
tehnic, dacă nu la cele sociale, 
ale unor acțiuni precum a fost 
cea de decuplare de la rețeaua 
de energie electrică a unor 
obiective industriale foarte 
importante", a spus dl deputat Ion 
Giurescu. De altfel, situația 
actuală cu greu mai poate fi ținută 
în frâu chiar de către sindicate, 
o explozie socială fiind foarte 
probabilă în această iarnă, în 
cazul în care nu se vor lua 
măsurile necesare pentru 

scoaterea țării din criză. 
„Sindicatele cu greu îi mai 
reprezintă pe cei care muncesc, 
deciziile le iau liderii de sindicat 
din teritoriu și chiar și ei pot fi 
ușor depășiți de evenimente. în 
aceste condiții moratoriul pe 
care domnul Vasile dorește să îl 
încheie cu sindicatele, chiar 
dacă va fi semnat, ar putea să 
nu aibă nici o valoare", a declarat 
dl Giurescu.

Eșecul recentei vizite la 
Hunedoara a Comisiei Eco
nomice a Senatului și, în special, 
lipsa de finalitate a acesteia, a 
constituit un alt subiect abordat 
în conferința de presă de vineri.

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 8)
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t> DIVIZIA A

STEAUA IA 10 PUNCTE
DE DINAMO Șl RAPID

Etapa a 15-a din Divizia A s-a desfășurat 
fără vreo surpriză de proporții, în general pe 
terenuri grele, mai mult sau mai puțin curățate 
de zăpadă, echipele cu jucători tehnici neavând 
decât de pierdut. Probabil și din această cauză 
cele trei formații mai bine cotate în fotbalul 
nostru - Dinamo, Rapid și Steaua (ajunsă 
destul de greu pe locul 3, la egalitate cu FCM 
Bacău), nu au fost mult superioare adver
sarelor lor, dovadă că au învins destul de greu, 
la limită - în ordine pe Petrolul, Astra Ploiești 
(nou promovată) și FC Național.

La Ploiești Dinamo, neavând o replică 
pe măsură din partea gazdelor - greu de 
recunoscut în această pafle a meciului față 
de partidele anterioare -'a luat un avantaj 
concludent, de 3-0. După pauză, petroliștii 
au început să-și revină și să pună probleme 
apărării dinamoviștilor care au și fost învinși 
de două ori. Numai că la 3-2 pentru 
Dinamo, gazdele au mai domolit atacurile la 
poarta adversă și până la urmă, oaspeții au 
plecat cu o victorie prețioasă ce îi menține 
pe primul loc în clasament.

Se părea că Rapidul va avea un meci des
tul de ușor în fața noii promovate în Divizia A, 
Astra Ploiești, bine pregătită de antrenorul 
Gabriel, în a cărui echipă joacă și 4 hunedoreni. 
Destul de greu s-au impus gazdele în fața 
ploieștenilor și credem că bucureștenii au avut 
noroc că, de această dată, contraatacturile 
oaspeților n-au mai avut nici frecvența, nici 
eficiența din meciurile anterioare (unul dintre 
atacanții “săgeată" Ciorea a fost sub așteptări 
și schimbat). Așa că rapidiștii au trebuit să se 
mulțumească cu un 1-0, ce bucură, dar și ridică 
probleme lui Mircea Lucescu.

Până la urmă, Steaua a învins, dar foarte 
greu, prin golul înscris de Danciu, imediat 
după pauză și abia au scăpat față curată, 
nedemonstrând că se petrece o îmbunătățire 
îndeosebi în atac, unde nici viteza de reacție 
n-a creăcut, nici combinațiile ce se repetă la 
antrenamente nu se observă în jocul Stelei.

Univ. Craiova n-a putut pleca nici măcar 
cu un punct de la FC Onești! Și în etapa 
următoare primește vizita Rapidului. Să mai 
notăm ratarea în ultimul minut de joc a unui 
11 m de către Grigoraș de la Farul la scorul 
de 1-0 pentru Oțelul și doar egalul reușit de 
CSM Reșița în fața Olimpiei S.M. ce a jucat 
mult timp doar în 9 oameni pe teren!

C. SANDU

Rezultatele etapei a 5-a: FC
- “U” Cluj 3-0; FC Onești - 
Craiova 3-2; Petrolul - 
o 2-3; Steaua - FC 

Național 1-0; FCM Bacău - Foresta Fălticeni 
4-1; CSM Reșița - Olimpia S.M. 1-1; Rapid - 
Astra Ploiești 1-0; Farul C-ța - Oțelul Galați 
0-1; Ceahlăul P.N. - Gloria Bistrița 3-2.

CLASAMENTUL

Argeș - Farul C-ța; Dinamo - Ceahlăul; FC 
Național - FCM Bacău; Olimpia S.M. - Steaua; 
Astra - CSM Reșița; Foresta - Petrolul; Univ. 
^^raiov^-JRapid^GL^^Bișțnț^^Oțelu^^^^^

1. DINAMO 15 12 2 1 50-22 38
2. RAPID 15 12 2 1 36-10 38
3. STEAUA 15 8 4 3 27-15 28
4. FCM BACĂU 15 7 7 1 21-11 28
5. FC NAȚIONAL 15 9 0 6 29-22 27
6. FC ARGEȘ 15 8 2 5 25-19 26
7. OȚELUL GL. 15 8 1 6 23-16 25
8. PETROLUL 15 7 2 6 23-20 23
9. ASTRA PL. 15 6 4 5 17-14 22
10. GL. BISTRIȚA 15 5 3 7 25-29 18
11. CEAHLĂUL P.N. 15 5 3 7 20-24 18
12. FC ONEȘTI 15 5 3 7 23-32 18
13. UNIV. CRAIOVA 15 4 5 6 18-20 17
14. FC FARUL 15 5 1 9 17-24 16
15. CSM REȘIȚA 15 2 6 7 10-31 12
16. OLIMPIA S.M. 15 2 3 10 12-29 9
17. “U” CLUJ 15 2 3 11 10-38 9
18. FORESTA FĂLT. 15 1 3 11 17-35 6

Etapa viitoare:: “U’ ’ Cluj - FC Onești; FC

t> DIVIZIA 82
VEGA DEVA
POLITEHNICA

TIMIȘOARA 1-2
într-un decor de adevărată iarnă, mulți iubitori 

ai fotbalului devean au renunțat la căldura cămi
nelor ținând să fie prezenți pe stadionul Cetate din 
Deva pentru a viziona un meci cu miză mare 
pentru ambele combatante: gazdele se află într-o 
crâncenă luptă pentru supraviețuirea în Divizia B, 
în timp ce oaspeții - Poli Timișoara - mai speră să 
prindă un loc de frunte care să-i asigure promo
varea în Divizia A. Se prevedea că va fi un meci 
de mare angajament, că Vega se va angaja cu 
toate forțele pentru a obține toate punctele în joc, 
suplinind astfel unele “goluri" de la mijlocul tere
nului și lipsa omului de gol ce se face atât de dorit 
și de antrenorul Romică Gabor. Devenii au început 
destul de bine meciul, în minutele 2, 3 și 12 Naniu 
și Gigi Ștefan (de două ori) aflându-se în bune 
situații, doar la câțiva metri de poarta lui Ignătescu. 
împotriva cursului jocului, pe al treilea contraatac 
mai periculos al oaspeților, Stoican - nemarcat de 
nimeni pe partea dreaptă de atac, primește 
balonul de la Vlaicu, înaintează nestingherit până 
la colțul careului de 16 m și șutează în colțul lung 
al porții lui Ciubotariu și deschide scorul 0-1. 
Devenii se relansează, însă majoritatea acțiunilor 
lor sunt stopate în preajma careului. Oaspeții mai 
au o zvâcnire în min. 27 când Velcea era să 
înscrie în poarta gazdelor. Și totuși, egalarea mult 
dorită și în tribuna înfrigurată se produce în min. 
37: Bordean “urcat" pe banda dreaptă în atac 
centrează în fața careului mic, se produce o 
aglomerație mare de jucători, gazdele nu reușesc 
să degajeze și balonul opus la Naniu, aflat puțin 
lateral lângă poartă, reușește să înscrie cu toată 
opoziția lui Ignătescu și scorul devine egal 1-1. Nu 
trece decât un minut și arbitrul Marcel Lică își dă 
din nou în petic apreciind un fault (din lateral) al lui 
Chira de cartonaș roșu (!) rupând echilibrul forțelor 
de pe teren în favoarea oaspeților care profită din 
plin și în min. 45 Stoican prinde un șut puternic de 
la cca 30 de metri, balonul lovește bara din dreapta 
lui Ciobi și ricoșează în plasă, 1-2.

în ciuda omului în minus, gazdele domină 
copios în repriza a ll-a, dar nu pot înscrie nici 
măcar golul egalizator care l-ar fi meritat cu 
prisosință. Oaspeții, deși au o echipă mai valo
roasă, cu câteva individualități - Vlaicu, Velcea, 
Băban, Stoican - nu au arătat nimic deosebit la 
Deva. Arbitrul Lică a favorizat vizibil pe oaspeți și 
a fost huiduit la ieșirea de pe teren ca nici un alt 
arbitru în ultimii ani, trebuind ca scutierii să-l 
“apere" de câțiva bulgări firavi de zăpadă.

VEGA DEVA: Ciubotariu, Bordean, Tănasă, 
Dobrescu, Popa (81 Berindei), Luca, Chira, 
Chiliman, Preda, Gigi Ștefan (43 Răican), 
Naniu.

Sabin CERBU

Rezultatele ultimei eta
pe a turului: Apulum A.l. - 
Jiul Petroșani 2-0; Gaz Metan 
Mediaș - FC Bihor 2-0; ARO 

Câmpulung Muscel - Drobeta Tr. S. 3-0; ASA
Tg. Mureș - Unirea Dej 2-0; Extensiv Craiova 
- Chimica Târnăveni 6-2; Dacia Pitești - 
U.T.Arad 2-1; Inter Sibiu - Minerul Motru 1-1; 
FC Baia Mare - Corvinul Hunedoara 2-2; 
Vega Deva - Politehnica Timișoara 1-2.

CLASAMENTUL
1. EXTENSIV 171 2 3 2 46-16 39
2. ARO C-LUNG 1711 2 4 35-20 35
3. POLI TIMIȘ. 17 9 3 5 34-20 30
4. FC BIHOR 17 9 2 6 21-16 29
5. GAZ METAN 17 8 3 6 25-22 27
6. U.T.ARAD 17 7 5 5 29-20 26
7. INTER SIBIU 17 8 2 7 26-23 26
8. ASA TG. MUREȘ 17 8 1 8 22-23 25
9. CORVINUL 17 7 3 7 29-29 24
10. JIUL 17 7 1 8 16-30 22
11. FC DROBETA 17 6 3 8 20-18 21
12. M. MOTRU 17 6 3 8 22-26 21
13. CHIMICA TR. 17 6 2 9 19-33 20
14. APULUM A.l. 17 5 4 8 22-27 19
15. VEGA DEVA 17 5 4 8 14-30 19
16. FC BAIAM. 17 5 2 10 18-26 17
17. UNIREA DEJ 17 4 5 8 22-31 17
18. DACIA PITEȘTI 17 5 2 9 20-30 17

DIVIZIA C3
Păcat că se încheie sezonul

AURUL BRAD - MINERUL 
BERBEȘTI 5-1 (3-1)

Având în vedere că și minerii din Berbești sunt 
implicați în lupta pentru evitarea retrogradării, partida 
directă constituia pentru cele două echipe un joc 
deosebit de important, punctele puse în joc având o 
valoare dublă. Prin urmare, în ciuda gerului și a 
stratului subțire de zăpadă ce acoperea terenul, 
jucătorii ambelor echipe au abordat cu seriozitate 
partida, sperând într-un rezultat favorabil. De
monstrând că sunt într-o evidentă creștere de formă 
elevii antrenorului Virgil Stoica au reușit nu doar să 
învingă, ci să facă și golaveraj.

Minerii au început în forță. Și, în minutul 1, la prima 
acțiune de atac, Aslău a centrat precis de pe aripa 
stângă, iar Vereș a reluat cu capul deschizând scorul 
1-0. Până să fie înlocuit cu titularul de drept Monea, 
portarul oaspeților, juniorul Todeci, a mai încasat un 
gol. în minutul 5, Gomoi a făcut o cursă pe banda 
dreaptă, a pasat pe jos pentru M. Lupea care din 
interiorul careului a șutat la colțul lung și: 2-0. Cum se 
întâmplă adesea în fotbalul românesc, unde jucătorii 
nu au încă o-mentalitate total profesionistă, la 2-0 
brădenii au redus turația motoarelor. Oaspeții au 
preluat inițiativa și în minutul 18 David a șutat puternic 
de la 25 de metri , iar Sandu a scăpat mingea printre 
mâini și 2-1. După gol, puternic impulsionați de 
conducerea tehnică și spectatori, minerii au revenit la 
cârma jocului. După trei mari ocazii irosite de Mihăilă 
(min. 25), Filipaș (min. 26) și Văcaru (min. 28) și alte 
câteva acțiuni de atac oprite de jocul la ofsaid al 
oaspeților, minerii au reușit desprinderea. în minutul 
40, Văcaru l-a deschis în adâncime pe Achim, acesta 
a speculat ieșirea întârziată la ofsaid a apărătorilor 
oaspeți și a înscris cu un șut plasat din marginea 
careului stabilind scorul la pauză 3-1.

Hotărât ca la reluare să schimbe soarta partidei, 
antrenorul oaspeților a făcut la pauză și ultimele două 
schimbări permise de regulament. Și deși în repriza 
secundă oaspeții au dat o replică mai bună, ei nu au 
putut întoarce soarta partidei. Brădenii au evoluat în 
continuare excelent, iar în plus, din minutul 49, Olaru s- 
a accidentat și și-a lăsat echipa în inferioritate 
numerică. în aceste condiții, elevii antrenorului Virgil 
Stoica au condus fără probleme ostilitățile în teren, 
reușind să facă golaveraj. în minutul 59, Aslău l-a 
găsit în adâncime pe Mihăilă care a pătruns per
pendicular spre poartă și cu un șut plasat la colțul din 
dreapta a majorat diferența la 4-1. în fine, cu cinci 
minute înainte de final, Gomoi a mai dejucat o dată jocul 
la ofsaid al oaspeților, plecând din propria jumătate și 
după o cursă solitară a șutat sec din interiorul 
careului stabilind scorul final la 5-1.

Bun arbitrajul brigăzii orădene formată din 
loan Mudura la centru și Mircea Bîrcan și Valentin 
Birta - asistenți.

AURUL: Sandu - Gomoi, Filipaș, Toderiță. 
Șimon, Stoica - Văcaru, Aslău, Vereș (82 C. Lupea) 
- Mihăilă (60 Șerban), M. Lupea (26 Achim).

La finalul partidei am solicitat celor doi an
trenori scurte declarații.

Virgil Stoica (Aurul): “Cred că scorul vorbește 
de la sine despre modul cum am abordat acest joc. 
îmi pare rău că se termină campionatul tocmai acum 
când echipa merge bine și se află într-o evidentă 
creștere de formă. La ultima partidă de la Drăgășani 
mergem hotărâți să luăm punct sau puncte.”

Coca Laurențiu (Minerul): “ Victoria gazdelor 
este absolut meritată. Au început în forță și au 
reușit să marcheze repede două goluri. Astfel că 
noi am jucat cu un handicap psihic. în plus, în 
repriza secundă am rămas în 10 oameni și nu 
am mai putut întoarce soarta partidei."

Ciprian MARiNUȚ

Rezultatele etapei a 18-a: Șoimii 
Sibiu - Fotbal Grup Aluminiu Slatina 
4-1; Forestierul Stâlpeni - Minerul 
Mătăsari 0-3; Flacăra Moreni - 
Petrolul Țicleni 6-4; Progresul Cara

cal - Minerul Lupeni 3-3; Petrolul Stoina - Construc
torul "Univ." Craiova 2-1; Record Mediaș - Minerul 
Certej 0-0; Electro Bere Craiova - Petrolul Drăgășani 
2-0; Aurul Brad - Minerul Berbești 5-1; Gloria Bistrița - 
Flacăra Horezu Rm. Vâlcea 2-2; Pandurii Lignitul Tg. 
Jiu - Minerul Uricani 3-1.

CLASAMENTUL

Ultima etapă (sâmbătă): Min. Uricani - Șoimii 
Sibiu; Alum. Slatina - Forestierul Stâlpeni; Min. 
Mătăsari - FI. Moreni; Petr. Țicleni - Progr. Caracal; 
Min. Lupeni - Petr. Stoina; Constr. Craiova - Record 
Mediaș; Min. Certej - Electro Bere Craiova; Petr 
Drăgășani - Aurul Brad; Min. Berbești - Gl. Reșița; 
FI. Rm. Vâlcea - Pandurii Tg. Jiu.

1. ELECTRO BERE 18 11 6 1 40-12 39
2. ȘOIMII S. 18 11 6 1 39-15 39
3. FL. RM. VÂLCEA 18 11 3 4 50-23 36
4. GL. REȘIȚA 18 11 3 4 38-17 36
5. PANDURII’ 18 11 1 6 30-16 34
6. MIN. CERTEJ 18 10 4 4 40-29 34
7. PETR. STOINA 18 9 1 8 32-30 28
8. MIN. URICANI 18 9 0 9 33-34 27
9. AL. SLATINA 18 8 2 8 19-22 26
10. FL. MORENI 18 7 4 7 33-33 25
11. PETR. ȚICLENI 18 8 1 9 24-42 25
12. CONSTR. CRAIOVA 18 7 1 10 30-30 22
13. AURUL BRAD 18 6 4 8 26-28 22
14. MIN. MĂTĂSARI 18 6 3 9 18-24 21
15. FORESTIERUL STÂL. 18 7 0 11 28-41 21
16. PETR. DRĂGĂȘANI 18 6 1 11 21-33 19
17. RECORD MED. 18 5 3 10 28-39 18
18. MIN. BERBEȘTI 18 4 4 10 28-45 16
19. MIN. LUPENI 18 4 3 11 24-43 15
20. PROGR. CARACAL 18 2 4 12 15-40 10

ÎN SFERTURILE" ETAPEI 
JUDEȚENE A CUPEI ROMÂNIEI 

t

MINERUL TELIUC t
PARÂNGULLONEA

1-3
Când ne îndreptam spre Teliuc, aveam temerea 

că s-ar putea ca echipa din Lonea să nu poată 
veni la această partidă, având în vedere starea 
drumului în urma ninsorii destul de abundente în 
această parte a județului. Tratând cu același 
respect și meciurile din faza județeană a Cupei ca 
și cele din Campionatul Diviziei D, oaspeții minerilor 
și-au luat cuvenitele măsuri și au ajuns cu mai 
bine de o oră înaintea începerii partidei. E drept 
că și organizatorii de la gazde au fost la post, au 
marcat terenul de joc acoperit cu un strat subțire 
de zăpadă. Ambele formații au aruncat în luptă și 
juniori. Oaspeții ca și în precedentul meci din cupă 
la Bărbăteni și la Teliuc au evoluat cu nu mai puțin 
de 7 juniori. “Datorită intențiilor noastre de a ne 
pregăti în propria pepinieră câțiva noi jucători care 
să-i promovăm la echipa de seniori, acordăm o 
mare atenție pregătirii și rodării juniorilor de 
perspectivă cu care am lucrat o bună perioadă la 
Jiul Petroșani" - ne declara cunoscutul antrenor 
Ionel Grecu.

Meciul a fost frumos, cu un joc tehnic deschis, 
cu unele faze bine “lucrate" de cele două formații, 
iar spre finalul partidei, spectatorii au putut vedea 
mai multe faze de poartă din care 4 s-au soldat cu 
goluri și o bară.

Primul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 68 
de Moldovan, lansat într-o cursă pe centru, 
șutează cu sete de la cca 22 de metri și balonul 
scutură plasa porții 0-1. După numai un minut, 
proaspătul intrat la gazde, rutinatul Pascu, creează 
panică în careul advers, în min. 77, la un atac al 
minerilor în careu, gazdele reclamă o lovitură de la 
11 m, dar arbitrul aproape de fază nu acordă. 
Două minute mai târziu, la o nouă incursiune spre 
poarta lui Tiliban, Petraru reia din apropiere balonul 
în plasă majorând scorul la 0-2. Și totuși, gazdele 
nu renunță la luptă și în min. 82 la o lovitură liberă 
de la 25 de metri excelent executată de Pascu, 
Hațegan reduce din handicap: 1-2. Scorul final l-a 
stabilit Kiss (intrat în partea a ll-a a partidei și care 
este portarul de rezervă al juniorilor la Lonea) 
care, bine lansat de neobositul Moldovan, a șutat 
de la 14 mîn stânga lui Tiliban 1-3. în min. 90, Mora 
de la gazde trimite balonul în stâlpul porții din 
dreapta lui I. Botezatu.

Corect arbitrajul brigăzii Adrian Radu, E. 
Ambruș și M. Lucaci (Deva).

MIN. TELIUC: Tiliban, Prilogan, Goaghi, 
Adil, Drăgan, Focșa, Manafu, Mora, Hațegan, 
Diaconu (Șchiopu), Țârlea (Pascu).

PARÂNGUL: llie Botezatu, Petrila, Balfos, 
C. Botezatu, Kalai, Apetri, Moldovan, Văleanu, 
Petraru, Kandut, Robert Daj.

S>CERBU

Rezultatele etapei a 18-a: 
CFR Timișoara - Metalur
gistul Cugir 4-3; Minaur 
Zlatna - Ind. S.C. Turzii 1-2; 

Min. Sărmășag - Crișul Aleșd 2-0; CFR
Cluj - Olimpia Gherla 1-0; Inter Arad - Arm. 
Zalău 4-2; UM Timișoara - Min. Ștei 4-0; 
Sticla Turda - Electrica Timișoara 3-0; 
Obilici Sânmartinul Sârbesc - Phoenix 
B.M. 2-1; Someșul Satu Mare - W. P. Arad 
0-3; FC Telecom a stat.

CLASAMENTUL
1.UM TIMIȘOARA 17 15 0 2 52-7 45
2. ST. ARIEȘUL TURDA 17 13 1 3 39-15 40
3. W.P. PECICA 18 11 3 4 38-22 36
4. CFR CLUJ 17 10 3 4 34-21 33
5. IND. S. C.TURZII 17 10 2 5 32-27 32
6. ARMĂTURA Z. 17 9 3 5 32-23 30
7. TELECOM A. 17 7 4 6 29-21 25
8. OLIM. GHERLA 17 7 3 7 20-14 24
9. SOMEȘUL S.M. 17 7 2 8 21-30 23
10. MINAUR ZL. 17 7 2 8 19-33 23
11. CFR TIMIȘ. 17 6 4 7 27-35 22
12. CRIȘUL ALEȘD 17 6 3 8 30-25 21
13. INTER ARAD 17 5 5 7 21-35 20
14. PHOENIX B.M. 17 5 2 10 28-29 17
15. ELECTRICA TIMIȘ. 17 5 1 11 32-40 16
16. MIN. SĂRMĂȘAG 17 3 7 7 13-22 16
17. OB. SÂN. SÂRB. 17 5 0 12 17-40 15
18. MET. CUGIR 17 5 0 12 19-43 15
19. MIN. ȘTEI 17 2 3 12 12-33 9



&24 NOIEMBRIE 1998 Cuvântul liber
--------- - ...............

Marți, 24 noiembrie

2 BERBEC 
(21.III - 20.IV)
Trebuie să găsiți o 

modalitate de a vă consuma 
excesul de energie. Este 
nevoie însă și de diplomație 
dacă vreți să vă meargă 
bine.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Inventivitatea vă poate ajuta 

în realizarea problemelor 
profesionale. Dacă vă folosiți 
îndemânarea le rezolvați și pe 
cele casnice.

k________ _____________

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

în soluționarea unei 
probleme vă poate ajuta un 
prieten, dar e o soluție de 
moment. Activități de 
divertisment vă ajută să 
depășiți neplăcerile în amor.

Z> RAC 
(22.VI - 22.VII)

O deplasare, o delegație n- 
o puteți evita. Vă temeți 
degeaba, căci va fi bine. 
Puteți face chiar cunoștințe 
profitabile.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Aveți o zi agitată, cu multe 

întâlniri și proiecte. Noroc că 
dispuneți de energia și 
farmecul necesare depășirii 
oricărui obstacol.

O FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)
Setea dv intelectuală ați 

putea-o satisface studiind 
ceva mai deosebit. La serviciu 
v-ar putea ajuta colegii.

O BALANȚĂ
(22.IX - 22.X)

Vă înțelegeți bine cu șefii 
care ar putea să vă 
aprecieze ideile și să vă 
lase să le aplicați. Atenție la 
excese.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)
O impresie aparte vă face o 

persoană de sex opus ce 
apare în anturajul dv. E posibil 
să vă bucurați de reciprocitate.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
Ca să nu faceți greșeli este 

bine să nu vă grăbiți cu 
punerea în aplicare a 
proiectelor^ Folosiți-vă energia 
cu chibzuință.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Pr.esimțiți un pericol în 
afacerile pe care le derulați. Ar 
fi bine să vă consultați cu 

prietenii sau pur și simplu să 
nu vă grăbiți.

5 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

O situație inedită are 
nevoie de tot talentul dv 
diplomatic pentru a fi 
depășită. Copiii au și ei 
nevoie de atenția dv.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Un câștig bănesc sau o 
călătorie"" care să vă 
lămurească unele frământări 
vă pot veni fără să faceți 
eforturi deosebite.

HCBCSCSP

Lista zoneloi 
protejate

Senatul a stabilit lista zonelor 
protejate de pe teritoriul național, 
zone pentru care urmează să fie 
alcătuite legi speciale de 
reglementare a protecției. Lista 
zonelor protejate include atât 
rezervații naturale precum Delta 
Dunării sau Retezat, cât și monu
mente istorice.

Dezbaterea acestui proiect a fost 
amânată din luna septembrie până 
acum, întrucât au existat controverse 
asupra monumentelor incluse în listă 
Comisia pentru administrație publică 
a eliminat de pe această listă Parcul 
Munții Făgăraș, până la delimitar 
ariei de protejat, și a inclus, în 
schimb, Balta Mică a Brăilei, 
extinderea rezervației Insula Mică a 
Brăilei. Acest proiect de lege a fost 
votat în absența opoziției.

<f|:îr7 24 noiembrie
V-=' TVS I

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 
(mag.) 15.30 Arhive româ
nești (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 în 
flagrant (anchetă) 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 150) 18.35 
Stăpânul lumii (d.a) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 348) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.00 
Inițierea (dramă Polonia 
1992) 22.40 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
9.00 Documente culturale

(r) 10.00 în fața dvs (r) 11.00 
S.O.S. Patrimoniul (r) 11.50 
Un cântec pentru fiecare 
12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Infidelități (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 
15.35 Deify și prietenii (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 50)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
702) 17.30 De dor, de 
dragoste, de joc... 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-rup!, Hei- 
rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha
(s) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatru TV: „Straniul 
Paradis” 23.40 Fotbal 
Avancronica etapei a V-a a 
Ligii Campionilor- UEFA

ANTENA!
9.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep. 92) 11.20 Pericol 
iminent (s/r) 12.20 Viitorul 
începe azi (s/r) 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 119) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 126) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 43) 17.50 
Zodiac 18.00 Decepții (s,e p. 
98) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 O 
umbră de îndoială (dramă 
SUA 1995) 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Schimbul de 
noapte (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 L.A. 
Story (f/r) 12.30 Seinfeld (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Suspiciunea (f.p. SUA '92, p. 
II) 14.15 Nemuritorul (s/r) 
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 169) 
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 
Spitalul de urgență (s, ep. 
12) 21.30 Pensacola - 
Forța de elită (s, ep. 22) 
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 22.30 Veronica 
(s, ep. 12) 23.30 Profe
siunea mea, cultura 

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 8.30 Te 

iubesc (s/r) 9.00 Sărmana 
Maria (s/r) 9.30 Dragostea 
nu moare (s/r) 10.00 Păcală 
(co. România ’74) 10.30 Din 
toată inima (s/r) 11.30 Ca la 
mama Acasă (r) 11.35 
Aventurile lui Sherlock 
Holmes (s/r) 12.30 Verdict: 
crimă! 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) 
19.25 D.a. 20.00 Dragoste 
și putere (s) 20.45
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 Vânătoare de vulpi 
(dramă România ’80)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.) 

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) 15.30 Apărătorii 
galaxiei (d.a) 16.00 Știri 
16.10 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.30 Prietenul nostru 
Jake (s) 18.00 Știri 19.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
20.00 Meșterul casei (s)
20.30 Rivalii (do) 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 di
mineața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție cu stațiile lo
cale) 09.10-10.00 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrii PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

ANTENA I - DEVA
10.00-10.15 Știri locale 

(r) 10.15-16.30 Antena 1 
București 16.30-17.00 
Plai de cânt și dor 17.00- 
17.50 Antena 1 București 
17.55-18.00 Știri locale

_________________J
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Fără dotare tehnică nu se poate face decât

Agricultură pe apucate
Niciodată după 1990 și 

până acum nu am văzut, spre 
sfârșit de toamnă și început de 
iarnă, atâtea terenuri 
nelucrate. Situația nu este 
caracteristică numai județului 
nostru, ci este generalizată la 
scară națională. Mai îngri
jorați, supărați și mai săraci ca 
acum parcă n-au fost nici când 
agricultorii, văzându-și zădăr
nicite orice eforturi pentru a-și 
asigura subzistența din truda 
pe ogorul ce le-a revenit în 
proprietate.

Văzută de la șosea, dar și 
mai din profunzime, adică di
rect la tarla, agricultura 
hunedoreană arată la această 
dată cum nu și-ar dori nici un 
producător agricol, având în 
vedere doar și numai faptul că 
însămânțările de toamnă se 
găsesc abia undeva la 
jumătatea programului, 
existând puține șanse să se 
mai poată face ceva în plus. 
Chiar dacă ministrul 
Agriculturii și Alimentației nu

PAI NEA nu are, nu trebuie sâ aibă 
culoare politica

Municipiul Hunedoara are în 
componența sa și șase sate - 
Zlaști, Răcăștie, Boș, Gros, 
Hășdat și Peștișu Mare - astfel 
că introducerea acestui articol în 
pagina “Satul azi" nu este deloc 
deplasată. Trebuie precizat că în 
localitățile amintite aplicarea 
Legii fondului funciar s-a 
încheiat, în linii mari, și am 
considerat util să discutăm cu 
dna ing. Voichița Martin și dl loan 
Furcă, de la Centrul agricol 
Hunedoara, despre modul cum 
se muncește pământul.

în linii mari da, dar mal 
sunt probleme

Red.: Deci, în linii mari...
I. Furcă: în linii mari, bine ați 

zis. La Răcăștie mai sunt 
probleme.

Red.: Cât pământ arabil au 
țăranii din satele Hunedoarei?

I. Furcă: 2117 ha, restul 
suprafeței este ocupată de pășuni 

_:e.
Red.: Ce culturi au avut 

semănate oamenii în acest an?
I. Furcă: Grâu pe 227 ha, 

orzoaică -150 ha, porumb - 712 
ha, floarea soarelui -145 ha, cartofi 
-155 ha, legume -147 ha ș.a.

Red.: A rămas pământ, din 
suprafața arabilă, nelucrat?

V. Martin: Vreo sută de hec
tare, știți, mulți săteni au vârstă 
înaintată, nu au urmași. 

pare prea neliniștit de situație, 
sunt suficiente motive de 
îngrijorare ținând seama de 
faptul că asigurarea securității 
alimentare și în mod deosebit 
a pâinii pentru anul 1999 ridică 
serioase semne de întrebare.

Nu numai însămânțările se 
găsesc în restanță, ci și alte 
lucrări de sezon. Faptul că mai 
este sfeclă de zahăr 
nerecoltată și nștransportată 
din câmp, că de pe mari 
suprafețe de teren nu s-au 
adunat cocenii și că fertilizările 
cu îngrășăminte organice nu 
sunt realizate nici pe 2000 de 
ha, denotă că s-a rămas mult 
în urmă cu toate acțiunile ce 
decid soarta producției agricole 
viitoare.

Nu este cazul să intrăm în 
prea multe detalii privind 
cauzele întârzierilor acu
mulate. Pe de o parte, după 
cum bine se știe, nici vremea 
n-a fost tocmai prielnică. Pe de 
altă parte însă, este de notat 
că lipsa de dotare tehnică a

Dezinteresul statului ■ la 
cota maximă

Red.: Cum își lucrează 
oamenii pământul?

I. Furcă: Sunt organizate trei 
asociații în Boș - “Boșanca”, 
Peștișu Mare - "Cerna" și BuitUri 
- “Buitureanca". în asociațiile res
pective s-au înscris aproape toți 
locuitorii satelor. Cetățenii 
celorlalte sate își lucrează 
pământul cu ce pot, fie cu mașini, 
fie cu animale.

Red.: Cum merg cele trei 
asociații?

I. Furcă: Cu multe necazuri, 
fiindcă nu-i ajută nimeni.

V. Martin: Nu au bani să 
înființeze și să întrețină culturile. 
Or, lucrările agricole sunt tot mai 
scumpe. în toate țările statul 
subvenționează agricultura, 
numai în România nu.

Red.: A dat niște cupoane.
V. Martin: Acelea, pe lângă 

că au avut o valoare extrem de 
mică, n-au ajuns la proprietarii de 
pământ, ci la tot felul de 
afaceriști.

I. Furcă: Așa că produsele 
agricole românești sunt foarte 
scumpe și ne inundă produsele 
din Ungaria, de pildă, unde statul 
subvenționează agricultura în 
proporție de 60% din cheltuielile 
ce le are ea. Or, la noi nimeni nu 
ia produsele agricole de la țărani. 
Statul a promis, de pildă, primă 

agricultorilor și proprietarilor de 
pământ, cât și costurile ridicate 
ale prestațiilor pentru 
agricultură au lăsat o am
prentă negativă decisivă 
asupra stadiului lucrărilor 
agricole. în acest sens este de 
amintit și faptul că pentru 
însămânțările de primăvară nu 
s-au efectuat arături decât pe 
circa 5000 ha, ceea ce 
reprezintă o suprafață aproape 
neînsemnată față de 
programul culturilor ce trebuie 
înființate în primăvara viitoare.

Față de cele arătate 
surprinde poziția ministrului 
Dinu Gavrilescu, care se pare 
că -'descoperă o nouă 
tehnologie, deplasând aproape 
total în iarnă executarea 
arăturilor de toamnă. De altfel 
el afirma că această lucrare se 
poate executa oricând dacă 
pământul nu este înghețat și 
zăpada este sub 30 de cm(l). 
în legătură cu dotarea 
agriculturii, tot ministrul este de 
părere că dacă agricultura 

de 200 de lei pe kg de grâu. Ei 
bine - adică rău - banii n-au venit 
încă. Un așa dezinteres din 
părtea statului n-a mai fost 
niciodată. Agricultura a ajuns - 
cum se zice - piele și os. Dacă 
dezinteresul continuă se va 
prăbuși.

Dl ministru ocolește 
adevărul

Red.: S-a spus că agricultura 
ar fi ramura care ar ajuta tranziția 
în România, că ar putea scoate 
țara din criza în care se află.

I. Furcă: Din păcate s-a spus 
numai. Dl ministru Gavrilescu se 
dovedește a ocoli adevărul.

Red.: Ei, chiar așa? Nu 
exagerați?

I. Furcă: Absolut deloc. Să vă 
dau un exemplu: Când a fost 
instalat a zis că agricultura 
românească are un tezaur bogat 
- specialiștii. După o vreme am 
participat la o întâlnire cu domnia 
sa și i-am adus aminte de treaba 
cu tezaurul respectiv care nu s-a 
adeverit.

Red.: Ce-a zis dl ministru?
I. Furcă: Mi-a replicat că sunt 

prea dur. Din păcate, din 
promisiunile făcute față de 
agricultură partidele ce au fost la 
putere și care sunt la ora actuală 
și-au creat capital politic. Or, 
pâinea nu are, nu trebuie să aibă 
culoare politică. Și mai este ceva: 

noastră ar avea acum 
100.000 de tractoare și 
15.000 de combine am putea 
sta în concediu la mare. Cine 
ne împiedică însă să avem o 
asemenea dotare, știind bine 
că fabricile de tractoare și de 
combine nu au beneficiari 
pentru producția ce o reali
zează, exporturile ce le fac 
neaducându-le prea mult 
profit încât să poată să 
lucreze la parametri cât de cât 
acceptabili. De notat că nici 
interesul și susținerea din 
partea Guvernului pentru 
producția de utilaje agricole 
autohtone nu se bucură de 
tratamentul așteptat. Ca 
urmare de ani de zile dotarea 
tehnică a agriculturii 
românești ridică numeroase 
semne de întrebare, an de an 
rămânând nelucrate supra
fețe apreciabile de terenuri 
arabile, ceea ce nu este câtuși 
de puțin în folosul agri
cultorilor români și al agricul
turii noastre în ansamblul său.

dl Gavrilescu n-a muncit direct 
cu pământul - a fost economist 
parcă, deci nu simte pulsul 
gliei.

Red.: Este, după câte știm, 
cel mai vechi ministru.

I. Furcă: O fi, dar de când 
conduce agricultura - o duce nu 
spre redresare, ci spre groapă.

Anul 1998 - un an slab. 
Cum va fl 1999?

Red.: Cum a fost anul în 
curs pentru agricultura 
municipiului Hunedoara?

V.Martin: Unul slab. Din 
cauza vremii în principal, dar 
și din cauza neglijării ei de 
către putere.

Red.: Cum credeți că va fi 
1999?

I. Furcă: Nu putem ști. 
Dacă situația nu se schimbă 
fundamental, agricultura se va 
scufunda și mai mult în criză, 
se va prăbuși total.

Red.: Cum să se schimbe?
I. Furcă: Pe puncte. 1. Să 

fie subvenționată de către stat;
2. Să se organizeze preluarea 
cerealelor prin “Comcereal" și 
“Cerealcom” la prețuri care să- 
i încurajeze pe producători; 3. 
Protejarea prin taxe vamale a 
produselor agricole românești. 
Singura politică ce trebuie 
aplicată în agricultură trebuie 
să fie politica pâinii.

Există unele semne de întrebare privind
Privatizarea secțieiI
de mecanizare din 

Bretea Română
într-o scrisoare adresată 

ziarului nostru, dl Dumitru 
Paveloni, din satul Ruși, nr. 
188, are o serie de nelămuriri 
și, în același timp, întrebări 
de pus în legătură cu modul 
cum se realizează priva
tizarea secției de meca
nizare din Bretea Română a 
SC Agromec Călan. în 
scrisoarea respectivă se 
aduc o serie de învinuiri 
conducerii Direcției 
Teritoriale Hunedoara a FPS, 
în special dlui director Viorel 
Coposescu.

Discutând cu dl director, 
precum și cu reprezentantul 
în AGA al acestei instituții, 
am desprins faptul că există 
tot Interesul să fie 
respectate prevederile le
gale la privatizarea unității și 
a secției cu pricina, opțiunea 
pentru secția din Bretea 
Română aparținând dlui Ivan 
din Hunedoara. Aici s-au 
născut neclarități determi
nate de faptul că nu toate 
demersurile făcute pentru 
privatizare se încadrează 
perfect în prevederile legale. 
Despre ce este vorba?

La secția din Bretea

I------------------------------------------------------------ ----------------1
I Important pentru apicultori |

! Fumidil B - un produs I 
j mult așteptat j
I După circa 15 ani de zile, a reapărut (din import Franța) un produs I 
I realizat de către americani care a fost mult apreciat și va fi în continuare, | 
! credem, de către toți apicultorii. Este vorba despre produsul numit . 
I Fumidil B, care se foiosește pentru combaterea nosemozei, boală ce I 
| apare în general toamna și primăvara la albine. |
- în plus este de reținut că acest produs este și un stimulent pentru . 
I porita mătcii (ouat). Acest produs se găsește în vânzare în toate I 
| magazinele Apicola ale Filialei din Deva a Asociației crescătorilor de | 
^albine^ _________________ _ J

Română, pe lângă atelierul 
de reparații există și o 
locuință, care a fost 
închiriată unei familii ce 
dorește să devină pro
prietara spațiului respectiv. 
Intenția dlui Ivan este însă 
aceea de a cumpăra 
întregul activ, deci inclusiv 
locuința.

Nemulțumirea dlui 
Paveloni, care este acționar 
la SC Agromec Călan, 
constă în faptul că, așa cum 
ne scrie, prin vânzarea 
separată a secției s-ar 
diminua capitalul social al 
firmei și valoarea acțiunilor, 
ceea ce consideră că nu 
este tocmai corect.

Șansa de a se intra în 
legalitate și de a se lua o 
hotărâre înțeleaptă o oferă 
adunarea generală a 
acționarilor de la Agromec 
Călan, care urmează să 
aibă loc în aceste zile. Im
portant este deci ca 
acționarii, în cunoștință de 
cauză, să decidă asupra 
modulul de privatizare, 
fiecare veghind să se 
respecte legea în spiritul și 
litera sa.

Pagină realizată de Nicoiae TiRCOB, Traian BONDOR 
Foto: Traian MÂNU

Ileana Pârău din satul Ursici, comuna Boșorod, nu 
concepe viața fără un “ajutor” la muncă.

în umbra 
întunericului

Sunt și hoți care 
acționează ia lumina zilei dar 
cei mai muiți preferă ia 
adăpostul întunericului, în 
deșarta speranță că nu-i va 
vedea nimeni, deci nu vor fi 
prinși. Astfel au procedat 
loan Fiorian Grecia și Mihai 
Gabriel Robu din Certeju de 
Sus, care în noaptea de 7 
spre 8 noiembrie au intrat 
prin efracție în unitatea SC 
"Visaiicon" SRL din 
localitatea amintită, de unde 
au sustras mai multe bunuri, 
întunericul nu i-a ajutat fiind 
repede depistați de poliție. Au 
fost arestați pre ventiv pe timp 
de 30 de ziie, urmând a fi 
judecați.

Activitatea poștală din 
zona Pădurenilor ca și în 
localitățile rurale de pe Valea 
Streiului până la Pui (inclusiv) 
se desfășoară sub egida 
Oficiului poștal teritorial 
Hunedoara. Dl Romulus 
Stoica, șeful unitățiii respec
tive, ne-a dat câteva amănunte 

^ta rurală - în plină reformă și 
restructurare

cu privire la organizarea și 
funcționarea rețelei poștale.

- Poșta română se află în 
plin proces de reformă, 
organizându-se la cele mai 
modeme forme de activitate și 
eficiență, ne-a spus 
interlocutorul.

- Cum este organizat, în

prezent, oficiul?
- Avem nouă oficii poștale 

rurale, cinci ghișee, 22 agenții 
și 19 circumscripții.

- Știm că numărul de oficii 
poștale s-a redus in ultima 
vreme. Unde funcționează 
asemenea unități?

- în localitățile Bretea

Română, Ghețari, Peștișu 
Mare, Pui, Sântămăria Orlea, 
Sălașu de Sus, Teliuc și Rîu de 
Mori.

- Deci nu în toate 
comunele.

- Nu. Cele care nu au sunt 
arondate la oficiul cel mai 
apropiat.

-Am văzut în multe sate 
că trimiterile poștale sunt 
duse acasă la poștaș.

- Așa este. In satele mari 
există un factor, în unele 
situații însă un factor ar& 
două sate, chiar dacă 
acestea aparțin unor comune 
diferite.

- Ce se urmărește prin 
reforma și restructurarea în 
sistemul poștal?

Sporirea vitezei 
circulației corespondenței, 
eficiență și o servire cât mai 
bună. Spre aceșt țel ne 
ducem și sperăm să-l 
atingem cât mai repede.
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BOȘORODUL - în pragul 
anotimpului alb

• Iarna a trimis solie • Câmpul se 
golește, ogrăzile se umplu • Anul a 
fost bun la prășitoare, slab la păioase 
• Povața cu carul și sania • 
Viceprimarul în plină acțiune, nu cu 
vorba, ci cu fapta • Ce este în sufletul 
oamenilor.

După ce a parcurs o vară capricioasă și o 
toamnă umedă Boșorodul - o comună întinsă, 
alcătuită din nouă sate - se pregătește să 
pășească în iarnă. De altfel anotimpul alb și-a 
anunțat sosirea prin câteva fulguiri zilele trecute, iar 
din Boșorod și Chitid se văd crestele înzăpezite ale 
munților Sebeșului.

Am fost la Boșorod într-o zi senină, dar rece din 
ultima decadă a lunii noiembrie. Am văzut satele în 
plin forfot. Oamenii aduceau din câmp - cu remorci 
trase de tractoare sau cu căruței»- ultimele furaje, 
cocenii de porumb. Astfel de două utilaje s-au 
încrucișat pe ulița principală a Chitidului.

- Mai ai de adus, Vasile? -întreabă cel de la 
volanul tractorului

- O dată și gata. Tu?
- Eu am de mai multe ori.
Deci câmpul se golește și se umplu cămările și 

ogrăzile.
Pomii din ogrăzile și grădinile de lângă case nu 

mai aveau nici o frunză, vrejurile de vie au rămas 
golașe, întinse ca niște frânghii groase pe șpalierii 
multor ogrăzi. Am aflat, intrând în vorbă cu un om ce 
stătea în fața porții, că în acest an recolta de fructe 
a fost foarte slabă. Struguri și mere au fost, dar 
prune nu s-au făcut aproape nici una. L-am rugat 
pe dl ing. Petrescu Poenar din cadrul Primăriei să ne 

Nicolue Gruesc, viceprimarul comunei taie cu drujba 
lemne pentru primărie.

Foto: Traian MÂNU

«<-

spună cum a fost, din punct de vedere agricol, anul 
pe care îl parcurgem. Ne-a răspuns:

- La grâu foarte, fSarte slab. O mare parte din 
holde au fost inundate în vară, apoi a bătut 
grindina. De aceea unii cetățeni și-au cosit ce a mai 
Tămas din holde sau i-au dat foc.

- Celelalte culturi cum au fost?
- La porumb și cartofi bune. S-a strâns și mult 

fân.
Oamenii sunt necăjiți pentru recqlta slabă de 

grâu, dar, cu îndârjirea specifică țăranului român - au 
pornit să pună bazele recoltei de păioase a anului 
viitor. Până în prezent s-au semănat circa 150 ha, 
dar acțiunea continuă atât timp cât vremea va 
permite.

. Am văzut fum pe hornurile caselor. Din discuția 
cu oamenii am înțeles că toți cetățenii și-au procurat, 
încă din vară - în lumina poveței cu carul și sania - 
lemnele cu care își vor încălzi casele în anotimpul ce 
urmează să sosească în curând. In ogrăzile 
boșorodenilor și ale celor din Chitid am văzut stive 
mari de lemne tăiate la milimetru așezate în șuri, 
șoproane ș a.

Am întrebat-o pe dna Maria Bălușe, contabila 
șefă a primăriei, dacă au lemne de foc și instituțiile 
de interes public.

- Da - ne-a răspuns interlocutoarea. Școlile, 
căminele culturale, dispensarele ș a. au lemne 
suficiente. Din bugetul pe anul în curs am cheltuit 
pentru procurarea de lemne suma de 15 milioane de 
lei.

Spre argumentarea celor spuse de dna Bălușe 
aducem faptul că în ziua când am fost în Boșorod, 
dl Nicolae Gruiesc, viceprimar, tăia cu drujba lemne 
pentru primărie, fotoreporterul nostru surprizându-l 
în plină acțiune.

Am, stat de vorbă cu mulți oameni în ziua când 
am fost la Boșorod. Și le-am ascultat părerile, 
necazurile și speranțele. Și le-am dotat cu gândul să 
scriem despre acestea. Am simțit în vocea și în 
privirile lor puțin optimism și mai multă îngrijorare. 
Aveau parcă - venind desigur din suflet - o 
oarecare teamă, nemulțumire. De unde venea o 
astfel de stare? De acolo că se anunță scoaterea în 
șomaj a încă unei tranșe de salariați? De acolo că se 
așteaptă la o iarnă grea? De acolo că lucrurile merg 
în țară din ce în ce mai prost? De acolo că oamenii 
României o duc tot mai greu? Cine poate ști? 

. înclinăm să credem că de la toate cele de mai sus.

Traian BONDOR

1 ACUM LA CELE MAI BUNE PRETURI
J F

TELEVIZOARELE SAMSUNG! yt 
ALEGEREA IDEALĂ!
Televizorul Samsung cu diagonala 
de 56 cm este singurul din această 
gamă care vă oferă raportul real al \ 

imaginii de televiziune.

Astfel, Imaginea nu 
mal depășește ecranul.
Doar aștentărlle.

DISTRIBUITORI «x-.) quasar deva, Md De«b< bi. r, aswzas»
AUTORIZAU /ANA ELeGTKUNIG QUASAR, hunedoara.
MUivniLMți Itadtw.W, 81. <7, (84/723139
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Banatul este sub acoperirea
noastră
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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.

*
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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

X

X
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând garsonieră mobi
lată sau nemobilată. Deva, 
str. Bejan, bl.Z.1, ap.39 
(4872)

• Vând casă, curte, anexe. 
Săliște, Băița, nr. 132, tel. 145 
(4876)

• Vând urgent casă, gră
dină, Fornădie, 90, preț 
negociabil. Tel. 092 282372 
(4891)

• Vând casă în Sârbi, corn. 
Ilia, preț negociabil. Informații 
Reșița, 055/223291 (3638)’

• Vând casă în Ilia, preț 
negociabil, str. Unirii, nr. 69. 
Informații Reșița, 055/223291 
(3638) ’

• Vând apartament 3 ca
mere, Simeria. Tel. 092 
489343(4885)

• Vând casă, 4 camere, 
garaj, baie, Simeria. Tel. 
262458(5291)

• Vând casă cu spațiu 
comercial amenajat, grădină, 
sat Vinerea, str. Tracto
ristului, nr.52. Informații tel. 
648165(3593)

• Vând IFA și ARO. Tel. 
212100(4864)

•Vând Oltcit12TRS. Tel. 
092/374478(3882)

• Vând utilaje brutărie. Tel. 
623835(4847)

• Cumpăr taion Mercedes 
123 (Cobra). Tel. 069 865632, 
după ora 18. (3629)

• Vând panouri prefabri
cate beton 11 bucăți. Tel. 
261985, după ora 15 (4875)

• SC Iclod SRL Oradea 
vinde carcasă porc și vită la 
prețuri negociabile. Tel. 
059427484, 094 819641, 
092488324(3637)

• Vând bibliotecă cu cu
polă, covor 2,80/3,60, măsuță 
cu sticlă,scaun de mașină 
pentru copil, canapea ex
tensibilă, două mochete hol- 
total 8 m, la preț avantajos. 
Tel. 216635(4887)

hand, en gros și cu amă
nuntul. Tel. 232551 (4878)

• Vând motor de Opel 
Kadett 1,8 GSI și combină 
muzicală Kenwood 3 D, auto 
revers 2x80 W. Tel. 092 
490282

• Vând convenabil pat 
pentru copil. Tel. 216442. 
(4900)

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

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

•Vând boiler elec
tric, 1001, preț nego
ciabil. Informații latei. 
211275, între orele 8- 
15._________________

• Vând garaj bloc M, car
tier Bălcescu, Deva. Tel. 
623882(3415)____________

• Cumpărăm semințe de
dovleac. Tel. 094220841 
(3551)___________________

• Cumpăr societate co
mercială înființată decembrie 
1994, fără activitate, eventual 
producție. Informații tel. 092/ 
725821’(3355)

• Nou în România! Adver
tising 1998! Societate cana
diană specializată în publi
citate selecționează per
soane agreabile, dornice de 
afirmare, într-un colectiv 
dinamic și plăcut. Experiența 
nu este necesară. Fără 
limită de vâr.stă. Sunați 
acum!!! Start imediat. Profit 
zilnic foarte atractiv. Doamna 
Beatrice D. 054/627527. 
(3878) (

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Revnic Violeta. îl 
declar nul. (3734)

d DECESE

• Familia Gruian mulțu
mește în mod deosebit tutu
ror celor care i-au transmis 
condoleanțe și i-au fost 
aproape la greaua pierdere 
suferită prin decesul celui 
care S fost

ALEXANDRU GRUIAN
la vârsta de 60 de ani. (4898)

• Cu sentimente de pro
fundă compasiune suntem 
alături cu sufletul de familia 
Gruian în aceste momente 
de grea încercare, când 
destinul i-a hărăzit eter
nitatea regretatului

ALEXANDRU GRUIAN
fost cadru medical, apreciat 
și stimat de noi toți. Sincere 
condoleanțe! Personalul de 
la Cabinetul Medical al 
Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara. (4885)

• Soțul Crișan împreună cu 
copiii Dorina și Dorin, nora 
Tatiana, nepoții Anca și 
Adelin mulțumesc celor care 
au condus pe ultimul drum 
pe cea care a fost

MĂRIOARA CRIȘAN

din Lăpugiu de Jos, o bună 
soție, mamă și bunică. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace!

»rmm mtiii. i.wpo"

Societate comerciala
Vinde prin depozitul-magazin situat 

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

ÎNCHIRIERI

• Caut să închiriez spațiu 
comercial în Deva. Tel. 
217176(4889)

OFERTE DE
SERVICII

• Reparații frigidere la 
domiciliu. Tel. 092 595050 
(4861)

• Contabil autorizat țin 
evidență contabilă. Tel. 
651612,’Brad. (3354)

• Vând urgent cutie viteze 
și motor ARO. Tel. 651612, 
Brad (3353)

LUXTEN DEVA -
Tel/Fax - 054 - 232008

Vă oferă la prețul de fabricație 
Corpuri și becuri iluminat public și industrial, 

Balasturi, ignitere, 
Becuri cu incandescență, speciale, auto 

Tuburi fluorescente
Transport asigurat

A LARK
AXcomPUTERS

Adresa: B-dul 1 Decembrie, bl. 3, ap. II 
Telefoane: 217.988 - comercial 

092.737.813 - tehnic

Niciodată calculatoarele nu au (ost mai iettine!

IBM 6x86 MI1/200 MMX 
16 MB EDO, HI) 1,27 GB 
Video 1M/MPEG
Sunet integrat
Monitor Likom 14”

Pentium II Klamuth/333
32 MB SDRAM, III) 3,4 GR 
Video 4M S3 Virge
CD-ROM SaniNung 32x 
Sunet integrat
Difuzoare 2x240 Watt
Monitor Sampo 15J

Prețurile includ TVA!
Garanție 1 an pentru sistem, 3 ani pentru HI) și monitoare Sampo.

De asemenea, vinde:
Bere Silva 1/2 

Bere Begun 1/2 
ApA minerală Bucovina 1,S L 

Hârtie Igienică

Relații la depozit tel: 225904, orele 10*14. 
^L* cerere, marfa poate fi adu a* la unitatea dvs.^

VREMEA
Cerul va fi noros în vestul, 

centrul și sudul țării, unde vor 
cădea precipitații mixte. Vântul 
va avea unele intensificări. 
Temperatura, în creștere. 
Valorile minime vor fi cuprinse 
între -6 și 0 grade. Maximele vor 
fi de 4 - 5 grade.

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL “6/49" 

din 22.11.1998

12-37-4-30-46-36
Fond de câștiguri 3.103.367.182 lei

TRAGEREA 
NOROC 

din 22.11.1998

8-4-8-9-5-9-5
Fond de câștiguri 508.299.466 lei<________ __ _________ >

DEALER AUTORIZAT CON NEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT

1

§
Df
O
5
< 
oc

i

I

ÎS

Consiliul de Administrație al
SC METALUL SA PEȘTIȘU 

MARE - HUNEDOARA
Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la 
data de 15.12.1998, ora 9,00, la sediul societății din 
Hunedoara, str. Peștișu Mare, nr.363, județul 
Hunedoara, pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la data de 31.12.1997.

Ordinea de zi a adunării este următoarea:
1. Aprobarea contractului de administrare pentru 

anul 1999.
2. Aprobarea BVC pentru anul 1999.
3. Diverse.
în cazul în care prima ședință nu va putea avea loc 

datorită neîntrunirii numărului de acționari, cea de-a 
doua ședință va avea loc la data de 16.12.1998, în 
același loc și la aceeași oră,

BANCOREX
BANCA BOMAnA Dt COMIRT IXTtRIOn SA

SUCURSALA DEVA
Scoate /a licitație pentru data de 27.11.1998, ora 10, terenul 

situat in Hunedoara, str. Buiturl, in suprafață de 456 mp.
Prețul de pornire a licitației este de 42.263.950 lei.
Licitația va avea loc la sediul Judecătoriei Hunedoara, ora 

10.
Informații suplimentare puteți obține la sediul Sucursalei 

Bancorex Deva, str. 22 Decembrie, bl.7, parter, tel: 054/230185 
și la sediul Judecătoriei Hunedoara, tel: 054/712438, Interior 18 ■ 
executor Judecătoresc.

CASA OE ECONOMII Șl 
CONSEMNAȚIUNI

Bancă de tradiție și de încredere fondată la 1864
Oferâ

la împlinirea a II34 de ani de la înființarea sa
DEPOZITUL ANIVERSAR

"24 noiembrie"
Depunerile de nninimum 1.000.000tei sau multiplu de 

1.000.000 lei (ex: 2.000.000 lei, 3.000.000 lei etc.) se 
primesc numaim ziua de 24 noiembrie 1998și sunt 
scadente în ziua de 25 ianuarie 1999.

Dobânda acordată este de 55% pe Gfl.
Depunerile pentru constituirea Depozitului aniversar "24 

noiembrie" se pot efectua la unitățile CEC din localitățile Deva 
(Sucursala județeană și Agenția din str. Libertății), Brad, 
Simeria, Orăștie, Hunedoara (sucursala). Hațeg, Călan, 
Petroșani, Uricani, Vulcan și Petrila.

Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

PREMIUL
PREMIUL
PREMIUL

Condiții

ÎNDESIT,PREMIUL LG, PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS, 
ZANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS '

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-Video-TV- 
Electrocasnice-Electronice-Tehnică de calcul cu valoare 
mai mare de 500.000 lei clin 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, Devii, 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.

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

Magazin QUASAR
DEVA
Bd.Decebal, 
bl. R, parter 
tel:054/211261

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

Magazin QUASAR
BRAD
Str. Republicii
mr.11, bl. 1
lel:054/651250

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

<connex
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SC BERE THE I STEJARI SA
SIBIU

producător al sortimentelor "Bâlea" și 

’Thomas" Fils, vă oferă posibilitatea de a de
veni unic distribuitor pentru județul 
Hunedoara.

Caietele de sarcini se pot ridica începând cu luni, 
23.11.1998, de la sediul societății din Sibiu, str. 
Fabricii, nr. 2.

Informații suplimentare la tel. / fax 069/432766

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

zincate sau tablă neagră subțire, mijlocie și 
groasă, tablă decapată - puteți cumpăra, la cele 
mai scăzute prețuri, la SC COMAT DEVA SA - 
distribuitor autorizat al SC SIDEX SA Galati.»

Informații suplimentare vă sunt oferite la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr. 5 sau la 

telefoane: 054-221009, 054-233137, interior 180.

; dIrecțiâ silvFca DEVA >
I ——____________________________________ _____ I

I

I
im maiti laiciui ivuiiiuaat a

• instalațiilor de transformat lemn rotund, de la I 
I aceeași dată H.G. nr. 379/ 1993 fiind abrogată.

Tipărirea noilor formulare care vor fi introduse | 
| în mod obligatoriu în toată țara se va efectua numai ■ 

la Regia Autonomă "Imprimeria Națională", aceasta !

începând cu data de 1 decembrie 1998 intră în | 
vigoare Hotărârea de Guvern nr. 735/ 1998 cu 
privire Ia circulația materialelor lemnoase și a I

I

8 - ----------------------
1 asigurând un sistem unitar de tipărire și înseriere.
I Formularele sunt realizate pe hârtie autocopiativă I 
| și conțin elemente speciale de secretizare. De | 

menționat că se interzice folosirea simultană a | 
formularelor vechi și a celor noi.

Subliniem că după data de 1 .XII. 1998 se interzice 
folosirea altor formulare, iar tipărirea lor se va face 
numai prin "Imprimeria Națională" la comanda 
Regiei Naționale a Pădurilor prin Direcțiile silvice 
județene.

Persoanele fizice și juridice autorizate să 
elibereze aceste documente de însoțire vor procura 
formularele respective, contra cost, de Ia unitățile 
silvice în a căror rază teritorială gestionează 
materialele lemnoase care urmează a fi 
transportate.

Modul de utilizare a noilor formulare tipizate 
este precizat în H.Q. nr. 735/ 21 octombrie 1998.

Orice alte lămuriri și informații se pot obține Ia | 
| sediile ocoalelor silvice sau Ia sediul Direcției Silvice | 
^Deva. j
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Cuvântul liber 24 NOIEMBRIE 1998

Miercuri 25 noiembrie la Oficiul de 
| Forță de Muncă și Șomaj din Deva 

se va lansa cartea intitulată 
„Șomajul", autor sociolog Eugen Ma
niac, director general adjunct la 
DGMPS Hunedoara-Deva.

Cartea cuprinde un glosar de 
termeni utilizați în domeniu, un index 

I legislativ ce în
globează princi
palele probleme 
ale 'forței de 
muncă și o selecție 
de acte normative 

I utile agenților 
economici și 
persoanelor fizice..

Prefața cărții poartă semnătura 
profesorului universitar dr. Alexandru 
Athanasiu, ministrul Muncii și Protecției 
Sociale, care în câteva fraze 
jalonează utilitatea și importanța 
acesteia.

„intr-o lume „avidă" de informație 
scrie Alexandru Athanasiu și în care 
dinamica legislativă este fără 
„astâmpăr", cartea domnului Eugen 
Maniac constituie, fără îndoială, un 
ghid prețios pe drumul cunoașterii 
reglementărilor în domeniul forței de 
muncă și al șomajului.

Lansare de carte

„ ȘOMAJUL”

Dedicată unei tematici actuale, 
cartea ce o prefațăm își propune 
asamblarea după criterii de 
sistematizare bine fundamentate a 
principalelor acte normative care 
ordonează drepturile și obligațiile 
instituțiilor publice și ale.cetățenilor 
în coagularea pieței, muncii.

Autorul un 
specialist recu
noscut în dome
niul aplicării poli
ticilor pieței muncii 
nu se rezumă 
doar la demersul 
lăudabil al „glo

sării" legislației, d, cu profesionalism 
oferă cititorului și un inventar de 
termeni de specialitate rod al 
experienței proprii și al unei reușite 
sinteze între vocația „ascunsă" de 
teoretician și dăruire cotidiană a 
practicianului.

Cum cartea se recomandă de 
la sine, sugerăm cititorilor ei să 
parcurgă în fugă aceste rânduri 
pentru a se dedica unei lecturi 
extrem de folositoare.”

Corne! POENAR

„in județul 
Hunedoara 

nu se aplică 
politica 

PNL”

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

Moment important pentru 
relansarea economiei românești

(Urmare din pag. 1)

filialei județene Hunedoara a 
AGER, a prezentat mesajul 
adresat de către acad. N.N. 
Constantinescu, președintele 
Consiliului Național de Con
ducere al AGER, cu prilejul "Zilei 
economiștilor", unde se subli
niază că economiștii reprezintă 
armata de specialiști angajată în 
prima linie a . luptei pentru 
apărarea interesului național, 
rolul acestor profesioniști fiind 
vital în condițiile actuale “când 
criza economică s-a acutizat și 
când mari pericole pot să 
afecteze însuși destirtul istoric 
al României, al fiicelor și fiilor 
acestui pământ".

Dnii Nicolae Segesvari, 
subprefect, și Gheorghe Griin, 
director general al CCI 
Hunedoara-Deva, au adresat 
gânduri de bine activității 
economiștilor hunedoreni și 
români pentru soluționarea mai 
rapidă a problemelor specifice 
prelungitei noastre perioade de 
tranziție spre economia de 
piață.

în partea a doua a 
manifestării de la Deva, dl dr. în 
economie Marius Benea a 
prezentat o comunicare 
științifică, pe fondul susținerii cu 
imagini video, având ca temă 
posibilitățile de valorificare a 
potențialului turistic al județului 
nostru.

în context, dl Benea a 
evidențiat și aspectele de ordin 
practic ce concură la sporirea 
ofertei turistice hunedorene, în 
toate componentele sale socio- 
economice. Din datele

prezentate s-a desprins faptul 
că există realmente condiții ca 
turismul balnear, de tranziție, 
de circulație, de afaceri și 
chiar de ordin istoric și religios 
să cunoască o dezvoltare 
deosebită, mai ales în 
conjunctura în care apar unele 
zone defavorizate și se 
diponibilizează forță de muncă 
ce se poate reorienta spre 
activități turistice. Pe lângă 
reînnoirea bazei materiale, 
care nu este posibilă decât pe 
baza unor investiții serioase, 
este nevoie și de diversifica
rea serviciilor, de respectarea 
legislației în vigoare privind 
acest domeniu de activitate 
prea mult neglijat până acum, 
produsul turistic hunedorean 
oferind consumatorilor o 
bogată gamă de prestații, cu o 
rentabilitate corespunzătoare, 
promovând atât turismul 
intern, cât și pe .cel 
internațional.

împlinirea unor asemenea 
deziderate nu se poate realiza, 
evident, decât pe baza unei 
strategii clare și pe o perioadă 
de circa un deceniu, cu luarea 
în considerare a unui 
management și marketing 
modern.

Din discuția purtată cu dl 
Gheorghe Ana am reținut că 
întâlnirea ce a avut loc cu 
economiștii duminică la 
Petroșani s-a axat pe pro
blemele specifice zonelor 
defavorizate, găsirii de soluții, 
împreună cu factorii de 
decizie, în vederea ieșirii din 
starea gravă cu care se 
confruntă economia locală.

lichidare administrativă pentru 
întreprinderile de stat care au 
înregistrat' 20 la sută din 
pierderile totale ale societăților 
comerciale cu capital de stat, 
adoptarea în regim de urgență 
a unor modificări la Legile 31/ 
90 Șl 64/95, finalizarea 
procesului de privatizare a BRD 
și Banc Post, finalizarea 
restructurării fostei regii 
autonome RENEL, închiderea 
definitivă a 30 de mine de 
cărbune, precum și a majorității 
perimetrelor de extracție a 
minereurilor neferoase. Pentru 
relansarea economică PNL 
propune măsuri de stimulare a 
investițiilor prin reducerea 
impozitului pe profitul reinvestit 
și stimularea exporturilor, 
demararea unui program de 
investiții publice în infra
structură, reforma,cadrului le
gal în care funcționează 
societățile de asigurări, reforma 
în sistemul bancar prin descen
tralizare, introducerea în cursul 
anului 1999 a sistemului de 
fonduri de pensii suplimentare 
capitalizate prin economii 
personale obligatorii etc.

Liderii PNL prezehți la. 
conferința de presă de vineri au 
mai precizat că, dacă nu se va 
aplica In județ o politică 
liberală, bazată pe principii de 
eficiență, partidul nu va mai 
acorda nici gn . sprijin 
Prefecturii, Consiliului Jude
țean sau altor organisme.

Prezent la Conferința de 
presă de vineri, primarul 
municipiului Deva și-a exprimat 
nemulțumirea față de unele 
mijloace de informare locală 
care văd numai în negru ce se 
face la Deva, ignorând astfel 
realitatea.

x.

este neconstituțională din 
cauza deselor referiri ia 
instituția prezidențială șl la 
șeful statului și n-a acceptat s- 
o supună dezbaterii. Eroare 
gravă. Fiind înscrisă pe 
ordinea de zi, deși tema nu se 
preta la o moțiune, aceasta 
trebuia discutată și supusă 
votului. Nu putea exista nici o 
teamă că va trece. Drept 
urmare, opoziția a părăsit 
sala. Iar disputele verbale și 
acuzațiile în vocabular de 
mahala care au urmat s-au 
înscris în spiritul de into
leranță și vulgaritate cu care 
ne-au obișnuit unii dintre 
parlamentarii noștri.

Ca urmare, moțiunea n-a 
putut fi tranșată din lipsă de 
cvorum, nici reprezentanții 
puterii nefilnd mai mulți de 
70. Câte legi nu au rămas în 
așteptare din lipsa numărului 
necesar de votanți. Absența

Gâlceava, cvorum
de la serviciu a unor deputați 
și senatori este surprinză
toare, dacă nu îngrijorătoare, 
sau chiar dubioasă. Dacă ne 
gândim că ei se prezintă la 
lucru lunea după-amlază și 
pleacă joia înainte de prânz, 
observăm lesne cât timp 
efectiv se află în exercițiu 
legislativ, 
camere, pentru care înca
sează lefuri de multe milioane 
de lei pe lună, bașca atâtea 
alte privilegii. Gestul coaliției 
cu moțiunea, care a urmat 
altor “manevre” în cazul Legii 
învățământului șl Legii privind 
răspunderea ministerială l-au 
nemulțumit într-atâta pe 
reprezentanții opoziției, încât 
au declarat că vor declanșa o 
grevă parlamentară.

Și de această parte se 
comite o eroare. Acum, când

în cele două

,,ESTE O DISOLUȚIE A 
STATULUI”PUTERILOR

(Urmare din pag. 1)
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este nevoie mai mult ca 
oricând de o ooagulare a 
voinței politice pentru 
rezolvarea problemelor 
grave cu care se confruntă-, 
țara, politicienii se macină 
în Interese și orgolii, unii 
crezându-se mal tari și mai 
buni decât alții. Experiența a 
dovedit că ambele tabere 
sunt o apă și-un pământ. 
Nici coaliția nu are suficientă 
forță singură, nici opoziția 
nu-șl poate permite să 
perturbe permanent viața 
politică, economică și 
socială a țării. Este nevoie 
de dialoguri și înțelegere 
reciprocă, intoleranța, aro
ganța, egoismul aleșilor 
națiunii, indiferent de 
culoarea lor politică, nu pot 
împinge societatea înainte. 
Dimpotrivă.

Importantă societate Italiană, leader in producția de 
aparate electrocasnice, caută pentru punctul de lucru din 
Orăștle un responsabil administrativ. Aflat in 
subordinea directă a directorului general, responsabilul 
administrativ urmează să albă următoarele atribuții:

- Evidența clienților și furnizorilor
- întocmirea documentelor pentru vamă
- Urmărirea problemelor legate de personal
- Ținerea contabilității primare
- Gestiunea materialelor
- Gestiunea raporturilor cu diverse Instituții
Cerințe: vârsta 30-40 ani, cunoștințe de limba italiană 

(și preferabil engleză), studii științe economice 
(universitare), experiență minimum 3 ani in domeniul 
administrativ.

Persoanele Interesate sunt rugate să transmită 
curriculum vitae însoțit de o fotografie la următoarea
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turistica 
pentru

Dl senator Doru Gaița s-a declarat 
foarte indignat de politica dusă de 
către actualii guvernanți și a 
afirmat că partidul din care face 
parte este foarte hotărât să 
înceapă discuții cu reprezentanții 
sindicatelor hunedorene, cu 
excepția celor din Valea Jiului cu 
care se vor întâlni separat. Scopul 
acestor întâlniri este de a afla mai 
exact doleanțele celor care 
muncesc și transmiterea acestor 
doleanțe cu mai multă 
promptitudine acolo unde trebuie 
rezolvate. ,,Nu ne este teamă că 
vom fi acuzați de goană după 
capital politic în urma acestor 
întâlniri, iar dacă acest lucru se 
întâmplă este cu atât mai bine”, a 
concluzionat dl deputat Ion 
Giurescu.

Dl senator Doru Gaița a afirmat 
că politica actualului guvern 
dovedește „neseriozitate, 
iresponsabilitate și incompetență", 
susținând că pentru actuala 
situație este de-a dreptul absurd 
să faci răspunzătoare întreaga 
clasă politică din România. Dar, prin 
tot ceea ce se întâmplă la ora 
actuală în țară nu se dovedește

altceva decât că statul român 
este în plin proces de disoluție a 
puterilor sale? Incapacitatea de 
a rezolva problemele grave cu 
care se confruntă țara este cea 
mai bună dovadă în sprijnul 
acestor afirmații. Disoluția 
puterilor statului este reliefată, 
de asemenea, și de 
incapacitatea de a tranșa 
problema universității maghiare, 
ca și de scandaloasele dispariții 
de arhive ale unor instituții 
precum Ministerul Turismului sau 
CEC. în aceeași ordine de idei se 
înscrie și dispariția fără urmă a 
hărților cadastrale din multe 
localități transilvănene, aceasta 
fiind, în opinia reprezentanților 
PDSR, o politică concertată a 
unor forțe care doresc orice 
pumai binele României nu.

în legătură cu planurile de 
viitor ale partidului condus de 
către domnul Ion Iliescu, am aflat 
cu prilejul conferinței de presă 
că se intenționează în curând (în 
estul în care se vor reîntoarce 
în Parlament) introducerea unei 
,,moțiuni a sănătății" pentru a 
sancționa politica greșită din 
acest domeniu.

Ih/și au 
pâriuțu ei 

sunt ai

(Urmare din pag. 1)

alcool, se consumă droguri și 
se pun la cale tot felul 
acțiuni “curajoase”.

Măsurile prevăzute 
programele instituțiilor 
ocrotire și de asistență socială 
și în generoasele proiecte ale 
organizațiilor nonguver- 
namentale nu sunt suficiente 
pentru a înlătura acest 
fenomen al copiilor străzii, cu 
cauze atât de complexe. La 
nivel oficial se discută despre 
un real parteneriat între 
autoritățile locale și centrale, 
pe de o parte, și societatea 
civilă, pe de altă parte, ca 
singurul capabil să garanteze 
activități menite să schimbe 
situația din domeniul protecției 
copilului, în general. Dar câtă 
vreme societatea noastră 
continuă să alunece pe panta 
eșecurilor, a decăderii morale 
și a sărăciei celor mulți, prea 
firavă e nădejdea că nu vor mai 
exista copil ai nimănui...
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Cetățenii români care | 
dețin invitații în scopul ■ 
obținerii vizei turistice în ! 
Germania nu sunt obligați I 
să includă în dosarul de ’ 
viză asigurarea medicală, 
se arată într-un comunicat 
al Consulatului General al 
Germaniei la Sibiu, remis 
agenției Mediafax. „Pre
zentarea asigurării medi
cale nu este obligatorie în 
principiu”, conform arti- ■ 
colului 84 al Legii pentru * 
străini a Germaniei, arată I 
comunicatul consulatului. | 
Consulatul General al 
Germaniei precizează că 
își rezervă dreptul ca, „în 
cazuri individuale spe
ciale”, să solicite asigu
rările medicale. (Mediafax)
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O triplă 
frăție

într-o recentă conferință de 
presă organizată de către Primăria 
Deva s-a făcut cunoscută opiniei 
publice iptenția de a fi organizată în 
luha august la Deva o întâlnire la 
vârf între reprezentanții primăriei din 
Arras (Franța), cei ai primăriei din 
Yaacheng (China) și, bineînțeles, 
cei ai primăriei devene, cu scopul 
de a fi semnat un act de triplă înfrățire 
între acestea. Fiecare dintre cele 
două municipii sunt deja înfrățite cu 
Deva, iar întâlnirea programată 
pentru vara viitoare, cu ocazia 
eclipsei de soare, va avea pe lângă 
scopul turistic și unul practic, de ordin 
economic. De altfel, așa după cum 
susținea dl primar Mircia Muntean, 
semnalele din partea celor două 
primării, cea din Yancheng și cea 
din Arras, sunt extrem de favorabile 
acestei inițiative. Pentru francezi, 
potențialul pieței chineze este foarte 
important, întâlnirea de la Deva 
putându-se constitui într-o 
trambulină pentru viitoare investiții 
în acea zonă. (A N.)

Consulatul General al Republicii Federale Germania la 
Sibiu face cunoscut, că în cazul prezentării unei invitații 
conform art. 84 din Legea pentru străini, în principiu riu 
este obligatorie prezentarea unei asigurări de boală.

Consulatul General îșl rezervă dreptul, ca în cazuri 
individuale speciale, să solicite dovada unei asigurări de 
boală.

Trebuie să mă ai!!!
Pentru că sunt calendarul pe care l-ai visat, am un 

format de 42x33cm, posed 12 coli lucioase de 110g/mp, 
spiralate metalic și sunt imprimat în albastru șl roșu. 
.K Pentru că nu vei găsi pe cineva mai ieftin decât mine: 

1-250 buc
■ \ 251-500 buc 

Peste 500 buc
Pentru că poți să-ml pui un cursor la numai 0,12 USD/ 

buc.
Sună ACUM la numerele de telefon 064/198861 sau 

064/190864 și întreabă de CALENDARUL TRIPTIC 1999
Reprezentantul local al agenției de publicitate 

CLIPART advertising te va vizita Imediat și, în scurt timp, 
mă vel avea.

Stoc limitat. Prețurile de mai sus nu includ TVA.

1,25 USD/buc.
1,20 USD/buc.
1,15 USD/buc
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CASA AUTO TIMIȘOARA

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

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

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

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