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GAHDURII LA MAREA UNIRE
Ziua Națională a României a fost marcată la București de sesiunea 

festivă a Parlamentului desfășurată într-o atmosferă caracterizată de 
o oarecare apatie. Puterea a vorbit despre însemnătatea acestei zile 
unice în viața poporului român și despre ce își propune să facă. 
Opoziția, cum era firesc, a criticat ceea ce se întâmplă acum în țară. O 
notă personală a adus liderul UDMR, Marko Bela, care a accentuat 
faptul că idealurile Unirii de la 1 Decembrie 1918 nu au fost realizate în 
totalitate pentru minoritatea maghiară de la noi.

Cam același lucru s-a întâmplat la Alba lulia, unde doi lideri - Ion 
Iliescu și Valeriu Tabără - au acuzat puterea, așa cum o fac de 
fiecare dată. Ce să mai înțeleagă populația dintr-o astfel de stare de 
fapt, decât să se îndepărteze de politicieni?

Ceea ce a fost cu adevărat impresionant a fost parada militară 
din București, prima organizată după 1989. Cu acest prilej, armata și- 
a etalat forța de care dispune pentru ca la nevoie să apere pământul 
românesc. Prin fața oficialităților, în frunte cu președintele Emil 
Constantinescu și a peste zece mii de oameni au defilat într-o ordine 
impecabilă detașamente de soldați aparținând tuturor armelor, precum 
și cea mai bună tehnică de luptă pe care o posedă armata: 
transportoare, elicoptere, avioane C 130 Hercules, tunuri de diverse 
calibre, rachete cu una sau mai multe trepte ș.a. Și tot pentru prima 
dată la această paradă au participat și două detașamente de militari 
din Franța și Turcia. Astfel de manifestări s-au desfășurat în 
centrele de județ din întreaga tară.

Mine! BODE A

Manifestări dedicate împlinirii a 80 de ani de la Marea Unire
Trecut și prexent la 

Xiua Națională
Florile recunoștinței pentru eroi

Dorința nestrămutată ce 
însuflețea inima fiecărui român 
era exprimată, in urmă cu 80 
de ani, în adeziunea de unire: 
“Voim să fim alăturați, 
împreună cu teritoriile 
românești din Ardeal, Banat, 
Ungaria și Maramurăș, la 
Regatul României, sub 
stăpânirea Maiestății Sale, 
Regelui Ferdinand I. In această 
hotărâre a noastră aștemem tot 
ce au dorit strămoșii noștri, tot 
ce ne încălzește pe noi și tot ce 
va înălța pururea pe fiii și 
nepoții noștri”.

La opt decenii după ce 
asemenea clipe aveau să intre 
în istoria poporului român, 
urmașii celor care și-au văzut 
visul împlinit erau datori să 
dea cuvenita cinstire zilei 
aniversării Marii Uniri, 

devenită Zi Națională. în 
municipiul reședință de județ, 
sărbătoarea neamului românesc 
a fost marcată, în ziua 
precedentă acesteia, de o 
adunare festivă și un spectacol 
omagial, organizate de Pre
fectura județului Hunedoara, 
Consiliul fudețean, Primăria 
municipiului Deva, Inspecto
ratul pentru Cultură și Centrul 
de Conservare și Valorificare a 
Tradiției și Creației Populare 
ale județului și de Casa de 
cultură Deva.

Desfășurată într-un cadru 
restrâns, adunarea festivă din 
sala mică a Casei de cultură 
(“însoțită” de o expoziție 
documentară, medalistică și 
filatelică) a reunit reprezentanți 
ai autorităților județene, 
istorici și membri ai câtorva 

partide politice. împlinirea 
idealului reîntregirii țării, ca 
ideal național al românilor la 
început de secol, n-a fost doar o 
victorie de moment ori 
consecința unor tratate; Marea 
Unire a consfințit luptele 
seculare purtate de înaintașii 
noștri și a fost realizată prin 
vrerea tuturor românilor, 
transpusă în faptă la Alba lulia, 
în Marea Adunare Națională de 
la 1 Decembrie 1918, după 
cum subliniau în alocuțiunile 
rostite dnii Ioachim Lazăr 
(Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva) și Dorin Crișan 
(consilier județean). Hune- 
dorenii au avut și ei rolul lor, 
atât în momentele pre-

Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 2)

Pământul românesc îi 
adăpostește ia sânul său 
pe eroii neamului - 
cunoscuți, muiți neștiuți. 
Pe osemintele ior s-a 
clădit libertatea, dar mai 
ales veșnicia poporului 
nostru. Pentru că la baza 
oricărei construcții se 
așază o jertfă - jertfa de 
sine, iar construcția este 
țara reîntregită ia 1 
Decembrie 1918.

în memoria nenumă
ratelor generații de eroi s- 
au depus marți ia 
Monumentul ce ie-a fost 
închinat ior de ia 
Catedrala Sf. Nicoiae din 
Deva coroane de fiori. 
Florile recunoștinței 
însoțite de gesturi de 

adânc respect și recu
noștință.

Pentru acest moment 
emoționant, încărcat de 
semnificații, s-a constituit 
o gardă militară de 
onoare. Au fost prezente 
oficialități de ia nivelul 
județului și ai muni
cipiului Deva în frunte cu 
dnii Nicoiae Stanca, 
prefectul județului Hune
doara, Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului 
Județean, Mircia Mun
tean, primarul munici
piului Deva. Fanfara 
militară a intonat Imnul 
Național. Un sobor de 
preoți, în frunte cu 
părintele protopop 
Alexandru Hotăran, a 

oficiat o slujbă de 
pomenire.

Au fost depuse 
coroane de fiori din 
partea Prefecturii și 
Consiliului Județean 
Hunedoara, Primăriei și 
Consiliului local Deva, 
Ministerului Apărării 
Naționale, Inspectora
tului Județean de Poliție, 
Serviciului Român de 
Informații, Direcției Sani
tare Județene, Inspecto
ratului Școlar Județean, 
Direcției Județene de 
Muncă și Protecție 
Socială, a altor instituții, 
a unor partide politice.

Minei BODE A

VREMEA
Vremea va fi în generai 

frumoasă, dar rece. La 
munte va ninge. Vântul 
moderat va prezenta 
intensificări temporare. 
Temperaturile minime se 
vor încadra între -8 și 2 
grade, iar cete maxime 
între -2 și 6 grade. Local 
se va forma ceață.

ÎN ZIARUL OS AZI:
• Sport
• Femina
• Mică și mare 
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X la 30 de zile - 55%
X la 90 de zile - 53%

ROȚILE DE LEMN ALE TRANZIȚIEI 
SAU CUM SE FALIMENTEAZĂ 

0 SOCIETATE
Autobuzele societății Devatrans SA sunt de câțiva ani de 

zile o prezență constantă pe șoselele municipiului Deva, ca 
și în localitățile învecinate. Ne-am obișnuit să le vedem mereu, 
știm că sunt acolo și, indiferent de vreme, ele circulă și ne 
ajută să ne deplasăm rapid în oraș sau la locul de muncă.

Desprinsă în 1995 din RATP, SC Devatrans SA Deva a 
pornit pe propriile picioare fără a beneficia în prezent de nici 
un ajutor financiar din partea municipalității sau a altcuiva. 
Din păcate, începând cu anul 1997, s-a constatat o scădere 
vizibilă a numărului de călători, fapt datorat mai ales 
restructurărilor din economie, închiderii unor unități 
economice deservite de către Devatrans, dar și concurenței 
neloaiale pe care unii transportatori particulari o practică. De 
altfel această din urmă problemă reprezintă cu adevărat 
sabia lui Damocles. Eforturi ale conducerii de la Devatrans 
de a menține societatea pe „linia de plutire” se dovedesc a fi 
lipsite de o finalitate practică atâta timp cât nu există un cadru 
legislativ bine definit și un control strict al tuturor societăților 
care au ca obiect de activitate transportul de persoane pe 
raza municipiului Deva și în localitățile învecinate.

Am avut de curând o discuție cu dl loan Anghel Roman, 
directorul general al Devatrans SA, tocmai pentru a afla cu 
exactitate ițp ce fel se repercutează asupra societății pe care 
o conduce această concurență neloială.

„Mai înainte de orice, trebuie precizat în ce fel legea nu

________ Andrei N/STOR 
(Continuare în pag. 2)

De o săptămână de 
zile, rezultatele unui 
sondaj de opinie, realizat de 

Institutul "Metro Media 
Transilvania” din Cluj, a pus 
multă lume pe jar. Și pe bună 
dreptate. Când partidele 
politice și primele două puteri 
în stat - cea legislativă și cea 
executivă, sunt într-o scădere 
dramatică de popularitate, 
înseamnă că însuși sistemul

pe care le-au exprimat față 
de cetățeni la vremea ale
gerii lor în funcții, perso
najele care alunecă verti
ginos pe toboganul neîncre
derii românilor - premierul 
Radu Vasile, cu o pierdere 
de popularitate de 27 la sută, 
președintele Emil Constan
tinescu, cu 11 la sută, 
președintele Senatului și al 
PD, Petre Roman, cu 8 la

Limbajul ■ 
avertisment al

sondajelor de opinie
democratic este pus sub 
semnul întrebării. Cu un grad 
de neîncredere de 77 la sută 
- formațiunile politice, de 74 
ia sută - Parlamentul și de 68 
la sută - Guvernul, aceste 
elemente fundamentale ale 
statului de drept au reușit, prin 
prestația lor, să inducă în 
sufletele românilor un senti
ment de lehamite și descu
rajare, să ucidă speranțele de 
mai bine.

Dacă mai păstrează și 
. măcar puțin din simțămintele

sută - ar trebui să cadă pe 
gânduri, să reflecteze în 
modul cel mai serios asupra 
stării critice a țării, căci asta 
arată barometrul de opinie 
despre care vorbim și să 
acționeze în consecință.

Nu trebuie să căutăm 
prea mult motivele dete
riorării încrederii populației în 
putere și ale spulberării 
speranțelor în ziua de mâine. (

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Omagiu 
Unirii

Simpozionul “Omagiu 
Unirii”, organizat la Deva, de 
Filiala Județeană Hune
doara a AFDR, a prilejuit o 
incursiune în istoria zbuciu
mată a poporului român, a 
luptei sale pentru unite în 
granițele firești - incursiune 
făcută cu profesionalism de 
prof. Elena Drozd. Prof. 
Oprița Crengăniș, preșe
dinta Filialei Hunedoara a 
AFDR, a stăruit în alocuțiu
nea sa asupra contribuției 
intelectualilor hunedoreni, a 
devenilor în special, la 
momentul istoric de acum 
80 de ani. în jurul mesei cu 
bucate și dulciuri preparate 
cu iscusință de gospodinele 
prezente la manifestare, n-a 
lipsit cântecul de dragoste 
de neam și țară, începând 
cu “Deșteaptă-te române", 
continuând cu “Marșul lui 
lancu", “Treceți batalioane 
române Carpații” și înche- 
indu-se cu mărturisirea 
dragă tuturor ' Noi suntem 
români /Noi suntem aici pe 
veci stăpâni".

Lucia LICIU
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Ziua Națională
9

(Urmare din pag. 1) țului fi, respectiv, Gheorghe Barbu,
președintele Consiliului județean. 

mergătoare marelui eveniment, cât și Spectacolul omagial dedicat Zilei
la Alba Iulia, așa cum reieșea din cele Naționale a avut loc in fața unei săli 
prezentate de dl Vasile Ionaș (Arhivele arhipline, pe scena Casei de cultură 
Naționale ■ filiala Hunedoara); aport evoluând ■ după prezența din deschidere 
confirmat și de importanta participare a corului “Orfeu ” al Liceului de Artă 
a lor în viața politică a țării după Deva ■ formații binecunoscute ale- 
1918. folclorului hunedorean: ansamblurile

Beneficiind de o asemenea “Pădureanca” al Palatului Copiilor 
moștenire istorică, cu atât mai mult Deva, “Doina Crișului” și “Silvana” 
pare îndreptățit astăzi apelul la unitate ale caselor de cultură din Brad și 
și solidaritate națională, la coeziune și Deva, formațiile de călușeri din Geoa- 
înțelegere între oameni, pentru ca cei giu și de dansuri pădurenești din 

, care orânduiesc treburile țării să-și Ciulpăz. Cu cântece adecvate momea- 1 ducă cu adevărat la bun sfârșit tului au venit pe scenă soliștii Lenuța 
misiunea ce le-a revenit, menționau Evsei, Ana Almășana, Lia Ciobanu, 
dnii Nicolae Stanca, prefectul jude- Ciprian Roman și Valentin Crainic.< ..... .

JURĂMÂNT DE CREDINȚĂ
Tot marți, 1 Decembrie a.c., a născut și trăiesc, România, pe 

avut ioc un ait moment aparte care o vor sluji cu credință, 
desfășurat în Piața Operei din Cuvintele calde le-au fost
Deva. Este vorba de depunerea adresate tinerilor aflați în haină 
Jurământului de credință de către militară, între care militarii în 
contingentul de militari încorporați termen, dar și militari cu termen 
în octombrie 1998 ia UM 01719 redus, absolvenți de învățământ 

' Deva, UM 01933 Hunedoara, UM superior, de către primarul Devei, 
01099 Brad și Grupul Județean de dl Mircia Muntean, și de către 
Pompieri. Alături de sutele de tineri președintele Asociației județene a 
militări s-a aflat un număr mare de veteranilor de război, di prof, 
părinți, frați, surori, soții și Dumitru Susan, luptător în 
logodnice, precum și locuitori ai celebrul detașament Păuiiș din ai 
Devei. doilea război mondial.

Suntem siguri că momentul în finalul manifestării din Piața
depunerii jurământului militar va Operei, a avut ioc o impre- 
rămâne mult timp în amintirea sionantă paradă militară, ia 
proaspeților încorporați ca un defilare luând parte mai multe 
legământ față de țara în care s-au sute de tineri afiati sub drapel.'------------------------------------------------------------------:------------------- >

ȚARA SĂ NU 
FIE NICICÂND

este respectată, pentru a 
înțelege concurența neloială. 
Noi suntem conștienți că trăim 
într-o economie de piață, cu 
reguli clare și precise, dar 
avem pretenția ca legile pe 
care noi le respectăm cu 
strictețe să fie respectate și de 
ceilalți. Este absurd ca o 
societate cum este Devatrans 
să respecte absolut toate 
legile care reglementează 
activitatea pe care o 
prestează, în timp ce alți 
transportatori nu numai că nu 
respectă legile concurențiale, 
dar nu le respectă nici măcar 
pe cele ale bunului simț", a 
declarat dl Roman.

Prin Hotărârea nr. 129/ 
1998 a Consiliului local al 
municipiului Deva este 
reglementată întreaga acti
vitate de transport pe raza 
municipiului și în localitățile 
aparținătoare. Este stabilit 
programul de transport al 
Devatrans, existând licențe 
din partea Oficiului Rutier și, 
de asemenea, sunt prevăzute 
și tarifele aprobate la rândul 
lor de Oficiul Concurenței. Or, 
nici una din cele 14 mașini 
care circulă pe raza 
municipiului Deva, concurând 
Devatrans-ul, nu respectă în 
totalitate reglementările în 
vigoare; fie nu au licență de 
transport, fie practică tarife

neaprobate de către Oficiul 
Concurenței. Totuși, pe 
aceștia nu îi controlează 
nimeni.

Dl Viorel Mateiu, liderul de 
sindicat din cadrul SC 
Devatrans SA, ne-a arătat un 
caz foarte concludent: 
,,Mașina minei din Ghelari 
(HD -02- VFA), închiriată de 
către un patron pentru a face 
transportul muncitorilor la 
mină, este văzută zilnic pe

ROȚILE DE 
LEMN ALE

TRANZIȚIEI
teritoriul municipiului Deva, 
pe traseul Local 6".

Deși s-au făcut adrese 
către forurile locale și către 
poliție, cerându-se o 
■reglementare a situației, nu s- 
a văzut până în prezent nici o 
acțiune energică de stopare a 
pirateriei în transportul de 
călători. ,,Noi considerăm - a 
afirmat dl Roman - că este 
absolut necesară o regle
mentare a acestei situații. 
Suntem de acord să cedăm 
anumite linii, cu condiția ca 
acestea să fie deservite în 
conformitate cu orarul, nu să 
vină doar la anumite ore, de

două sau trei ori pe zi, atunci 
când este traficul cel mai 
intens și apoi să dispară 
toată ziua. Să facă o cursă 
întreagă, chiar și la orele 
când nu sunt atâția călători 
în stații. O problemă impor
tantă este și aceea a stațiilor 
pe care noi le întreținem, dar 
pe care le folosesc toți. Se 
creează în acest fel 
aglomerație, crescând mult 
riscul accidentelor”.

Concluzia este clară, 
lipsa legilor sau incorecta lor 
aplicare conduce la pierderi 
de 2 milioane de lei pe zi 
pentru Devatrans, lăsând 
frâu liber pirateriei în acest 
domeniu. Astfel, o societate 
profitabilă și bine condusă 
poate fi adusă în pragul 
falimentului, fără a avea 
posibilitatea de a riposta în 
vreun fel. Acestor neajunsuri 
li se adaugă și modul greoi 
de încasare a banilor 
datorați societății de către 
unele întreprinderi cum ar fi 
E.M. Barza (350 mii. lei), 
CONEL (156 mii lei), 
Energoconstrucția (64 mii 
lei), Siderurgica (25 mii lei), 
în aceste condiții nici nu se 
poate pune problema unor 
investiții, cu toate că parcul 
auto este foarte uzat. Practic, 
în lipsa investițiilor, peste doi 
ani de zile nici unul dintre 
autobuzele Devatrans nu va 
mai putea circula.

Ziua Națională a României a 
fost marcată și la Orăștie de o 
emoționantă manifestare ce a 
avut loc în centrul municipiului, 
în fața catedralei. De altfel, 
întreaga urbe a fost în 
sărbătoare, cea mai importantă 
a românilor, ce fericit a coincis 
cu depunerea jurământului 
militar de cel mai tânăr 
contingent de jandarmi aflați 
sub arme la Orăștie.

Manifestarea a început cu 
depunerea de coroane de flori 
la troița de lângă catedrală, 
după care un sobor de preoți a 
rostit o slujbă de pomenire.

Au fost de față 
reprezentanți ai Prefecturii, 
parlamentari, veterani de 
război, reprezentanți ai unor 
instituții județene și locale, 
ziariști, localnici, un important 
număr de părinți și prieteni ai 
ostașilor veniți din diferite zone 
ale țării. A fost prezent, de 
asemenea, dl general de 
brigadă Octavian Chițu, șeful 
Statului Major al Coman
damentului Național al 
Jandarmeriei.

Cu prilejul depunerii 
jurământului militar în această zi 
sfântă pentru toți românii, 
jandarmii au rostit cuvinte 
emoționante, jurământul 
însemnând și „învestitura prin 
care țara trece pe umerii voștri 
o parte din nevoile, grijile, dar 
mai cu seamă năzuințele sale'', 
cum spunea col. Octavian 
Stratulat, comandantul Centrului 
de instrucție jandarmi. „Faceți în 
așa fel încât țara să nu fie 
nicicând dezamăgită" - a 
încheiat comandantul.

La rândul său, dl general de 
brigadă Octavian Chițu a spus 
între altele că „în fața Bunului 
Dumnezeu și a propriei 
conștiințe ați aderat trup și 
suflet la marea familie a eroicei 
noastre arme - Jandarmeria 
Română. Suntem datori să nu 
precupețim efort, timp, dăruire și 
pricepere în a ne instrui pentru 
a fi scuturi și baraje de 
netrecut în fața poftirilor 
dușmane.”

Valentin NEAGU 
Cornel POENAR

\_________ _ ___________/

JOI
3 decembrie 
TVR 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) 16.00 Conviețuiri 
(mag.) 17.30 Timpul Europei 
18.10 Infidelități (s, ep. 6) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
354) 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Ai grijă de Jo 
Jo (s, ultimul ep.) 22.00 
Reflecții rutiere 22.10 Cu 
ochii’n patru (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte

n/R 2
9.00 Enescu: Ne rămâne o 

bucurie - Muzica (do/r) 10.10 
Șlagăre, șlagăre 11.15 Cultura 
în lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 58) 16.50 
Tribuna partidelor parla
mentare 17.00 Ceaiul de la ora 
5... 19.10 Față-n față cu 
autorul: eseistul Mihai Sora 

și invitații săi 20.10 Natacha (s, 
ep. 89) 21.00 Ultimul tren 22.00 
Luminile nordului (dramă SUA/ 
Canada 1978) 23.30 Lumea 
sportului

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
99) 11.20 Prezentul simplu (r) 
12.20 Sâmbete și zâmbete (r) 
12.50 Vedete în papuci (r) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 132) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
49) 17.50 Zodiac 18.00 Colivia 
de aur (s,e p. 5) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 
13) 22.00 Procurorul (s,ep. 12) 
23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.10 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Dallas: J.R. 
se întoarce (f/r) 12.30 Nebun 
după tine (r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Dincolo de lege (f.a.

SUA 1993) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
176) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Privilegio de Amar (s) 18.15 
Știrile PRO TV 18.20 Riști și 
câștigi (cs) 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s,e p. 104)
21.30 Nikita (s, ep. 39) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Prietenii 
tăi (s, ep. 13) 22.55 Știrile PRO 
TV 23.00 întâlnire cu presa 
(talkshow)

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.30 Dragostea 

nu moare (s/r) 10.00 Masca de 
argint (f/r) 12.15 Ca la mama 
Acasă (r) 12.20 O ultimă vară (s/ 
r) 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 O ultimă 
vară (s) 18.25 Ca la mama Acasă
18.30 Sărmana Maria (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 19.25 
Șoimii călători (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 239) 
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă! (s) 22.30

Mere roșii (dramă România 
1976)

PRIMA TV
6.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Ultima ediție (talkshow) 12.00 
Un alt început (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s, ep. 5) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
5) 16.00 Sister, sister (s, ep. 
5) 16.30 Malcolm șl Eddie (s, 
ep. 5) 17.00 Jerrry Springer 
Show (talkshow, ep. 6) 18.00 
Știri 19.00 Viper (s, ep. 7)
20.30 Cyborg (f.a. SUA ’89) 
22.00 Frasier (s, ep. 2) 22.30 
Știri 23.00 Ultima ediție - 
talkshow

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial 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
___ _______ J
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O BERBEC

Activitățile Intelectuale vă priesc 
astăzi în moa deosebit. Prietenii vor 
aprecia eforturile dv. făcute în sprijinul 
societății. Nu uitați însă de treburile 
din gospodărie.

O TAUR
Lucrurile vor evolua așa cum v-ați 

dorit. Familia vă va ajuta să vă 
"reabilitați" în fața unor cunoscuți. O 
rudă apropiată vă aduce o veste 
îngrijorătoare.

O GEMENI
O întâlnire amicală va marca o 

săptămână plină de evenimente. Nu 
stricați buna dispoziție a partenerului 
de discuție. Evitați să luați decizii tn 
domeniu! afectiv.

O RAC
Micile dv. inițiative particulare își vor 

dovedi astăzi rentabilitatea. O problemă 
de care ați uitat de mai multă vreme se 
cere rezolvată de urgență.

O LEU
Nu prea sunteți în formă iar 

oboseala acumulată începe să-și facă 
efectul. Insistențele șefului vă vor 
determina să vă autodepășiți, mai 
ales că vi se primite o mărire de 
salariu.

O FECIOARĂ
O persoană necunoscută vă poate 

da o informație importantă. învingeți- 
vă suspiciunile și folosiți-o. După- 

amiază veți finaliza cu succes o 
activitate gospodărească.

O BALANȚĂ
Discuțiile din familie vă vor face 

irascibil. Nu ar fi exclus să aveți 
probleme cu casa; atenție la 
aparatura electronică. Nu discutați și 
nu faceți azi afaceri .

O SCORPION
V-ați dori o zi liniștită în mijlocul 

familiei, dar se pare că nu veți avea 
parte de așa ceva. Activitățile 
profesionale vă vor consuma cea mai 
mare parte a zilei.

2 SĂGETĂTOR
Ați putea avea câștig de cauză în 

unele chestiuni sentimentale; sau ați 
putea câștiga o sumă mulțumitoare 
făcând speculații. Oricum, ambele 
variante vă vor aduce mulțumire.

O CAPRICORN
Trăirile dv. sunt mai profunde ca de 

obicei și asta vă creează unele 
probleme. Dacă ați reuși să mai lăsați 
ceva și de la dv, ați putea câștiga o 
sumă de bani.

O VĂRSĂTOR
Starea dv. psihică nu este dintre 

cele mai bune. Aveți neplăceri cu 
șefii, cu partenerul de viață sau cu 
altcineva din familie. în plan financiar 
ați putea avea surprize plăcute.

O PEȘTI
Aveți ocazia să mergeți într-o vizită, 

unde veți cunoaște foarte multă lume. 
Cineva dorește să vă dea o veste 
bună, dar deja plutiți în alte sfere. în 
curând șansa vă va surâde pe deplin.
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CORVIIMUL pe drumul creșterii competitive, 

al performanței
Ca de fiecare dată, și la acest sfârșit de tur al Campionatului de fotbal '98 - ’99, Divizia 

B, conducerea FC Corvinul Hunedoara a organizat analiza comportării echipei, posibi
litățile de creștere valorică și competitivă a jocului formației, prefigurând în același timp 
și obiectivele vizate pentru retur, dar și atingerea în viitorul Campionat 1999 - 2000 a mult 
așteptatei promovări în Divizia A.

Au luat parte conducerea clubului, întregul lot de jucători, inclusiv cei 7 juniori ce se vor 
alătura seniorilor în pregătirile de iarnă, antrenorii secunzi și antrenorul principal de la juniori, 
un numeros număr de ziariști, reporteri ai televiziunii șli radioului, care, curioși și iscoditori 
cum sunt, au pus o seamă de întrebări dnilor ing. Liviu Magheru, președinte de onoare, 

Octavian Cojocaru, președinte executiv, Victor Roșea, antrenor principal, antrenorul emerit 
Ștefan Beregszăszy, preparator fizic, și Mircea Pătrașcu, antrenor coordonator la juniori.

Alocuțiunile prezentate în timpul analizei, programul de pregătire de iarnă a 
fotbaliștilor seniori și juniori, obiectivele de viitor ale conducerii clubului, au dovedit 
seriozitate, o bună cunoaștere a realităților din activitatea competițională, subliniindu-se 
și eforturile ce se vor face în continuare pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare 
pregătirilor ce vor trebui să asigure creșterea exigenței antrenorilor pentru ridicarea 
ștachetei valorice a fiecărui fotbalist, întărirea omogenității echipei de seniori capabilă 
din campionatul viitor să vizeze promovarea în eșalonul superior al fotbalului românesc.

Sprijin în continuare creșterii 
valorii fotbalului hunedorean

Ne preocupă formarea unei 
echipe tinere, competitive

Idea tactică? Joc pur 
ofensiv

Sunt bine cunoscute de 
către conducerea FC Corvi
nul, de către toți suporterii și 
iubitorii fotbalului eforturile 
ce le face SC Siderurgica SA 
Hunedoara, ca principal 
sponsor, pentru a sprijini în
drăgita formație hupedorea- 
nă și în aceeași măsură re
numitul centru de copii și ju
niori de unde au pornit câți
va renumiți jucători interna
ționali hunedoreni, iar re
cent, pe Lobonț, curtat și el 
de echipe străine. însă 
vreau să precizez că acor
dăm întreaga atenție și grijă 
întregului lot de jucători, indi
ferent de proveniența lor, ca
re sunt crescuți în propria 
pepinieră sau care au venit 
prin transfer de la alte 
echipe. Absolut toți, fără nici

Schimbul de mâine se află
în prim plan

Condițiile economice 
grele ale siderurgiei, tradiția 
creșterii juniorilor și valoa
rea propriei pepiniere au fă
cut ca strategia clubului 
Corvinul să pună în prim 
plan jucătorii tineri. Antre
norul Victor Roșea îmbină 
deja în cadrul formulei de 
echipă tinerețea unor juniori 
care prin valoare “Mă obligă 
să-i titularizez” cu experiența 
altor jucători maturi.

Dl Mircea Pătrașcu este de 
mai mulți ani antrenor coor
donator la echipele de juniori 
de la Corvinul. Echipele pre
gătite sub îndrumarea sa au 
obținut multe rezultate fru
moase și mai ales au lansat în 
fotbalul mare numeroși jucă
tori. La ora actuală, Corvinul 
are cinci grupe de juniori, do
uă evoluând în Campionatul 
Republican, iar trei în Cam
pionatul județean. “Patru din 
aceste echipe se află pe pri
mul loc în clasament, dar im
portant nu e locul ocupat în 
clasament ci important este 
ca fiecare echipă să formeze 
3-4 jucători de valoare” - ex
plica dl Pătrașcu, secretarul 
muncii cu juniorii la Hu
nedoara. Pentru îmbunătăți- 

krea condițiilor de pregătire 

o excepție, sunt ai noștri și îi 
tratăm cu același respect, 
fiindcă reținem eforturile ce 
le fac pentru a contribui la 
succesele echipei; unii din
tre ei sunt oameni de bază 
ai Corvinului.

Și în continuare în pre
ocupările noastre va sta și 
sprijinirea activității centrului 
de copii și juniori, ca una 
dintre pepinierele cele mai 
bune din țară. La această 
analiză a turului campiona
tului aș vrea să subliniez că, 
la ora actuală, conducerea 
Siderurgicii este mulțumită 
de modul în care s-a îmbu
nătățit activitatea la Fotbal 
Club Corvinul în partea a 
doua a turului, ceea ce ne 
dă încredere în băieții ce 
compun lotul de seniori, în 
conducerea tehnică, dar și a 
clubului, că se află pe un 
drum bun, devenind tot mai 
evidentă schimbarea în bine 
a evoluției formației, mai 
motivată în primul rând să 
etaleze un fotbal de calitate, 
spectacular, și apoi să și cu
cerească punctele puse în 
joc. Avem speranța ca retu
rul să ne aducă noi satisfac
ții, că echipa va mai urca pe 
drumul ascendent al creș
terii valorii fotbalului hune
dorean.

s-au cumpărat mingi, ghete, 
treninguri, iar la 38 dintre 
juniori li se asigură o masă 
pe zi.

în ultimii ani din echipele 
de juniori de la Corvinul s-au 
lansat în fotbal mulți jucători 
care evoluează azi la echipe 
divizionare A. Petroesc, Ci
reș, Movilă, frații Dăscălescu 
și Ciorea alcătuiesc legiu
nea hunedoreană de la 
Astra. Iar Lobonț este titularul 
postului la, Rapid fiind tot
odată unul dintre cei mai 
buni portari din țară, motiv 
pentru care a fost selecționat 
și în lotul național. La ora 
actuală, în afara titularului 
postului de portar - Sile Ra- 
hoveanu - care are oferte de 
la mai multe divizionare A, în 
loturile de juniori ale Corvi
nului se pregătesc alți 3-4 
portari promițători, astfel că 
în stafful tehnic al echipei a 
fost cooptat și Ion Gabriel ca 
antrenor special pentru por
tari. Iar în ceea ce privește ju
cătorii de câmp, oricare din
tre juniorii titulari ai Corvinului 
de la Maxim la Scarlat poate 
crește valoric și poate ajunge 
în divizia A fie direct cu 
Corvinul, fie la o altă echipă 
mare a fotbalului românesc.

Conducerea clubului, cu 
sprijinul sponsorului nostru, 
SC Siderurgica SA, a avut ca 
obviectiv în turul acestui cam
pionat dorința declarată de la 
început de a se forma o 
echipă omogenă, competi
tivă, promovând lângă câțiva 
jucători experimentați, câțiva 
tineri, dornici de afirmare, pe 
cât posibil din rândurile celor 
crescuți la Hunedoara, care 
să ne dea garanția ca în 2-3 
ani să avem o echipă puter
nică, capabilă să promoveze 
pe prima scenă fotbalistică a 
țării. După cum bine se cu
noaște, la drum în acest cam
pionat s-a pornit cu un alt cu-, 
piu de antrenori, însă pe par
curs, din cauza rezultatelor, 
am fost nevoit să apelăm la

Pregătirea fizică a fotbaliștilor 
este pe mâna unui specialist
Participan'ții la analiza tu

rului au fost unanimi în apre
cierea că hunedorenii mai 
puteau continua în bune con
diții câteva etape, ceea ce 
atestă și o pregătire fizică 
excelentă ce se datorește pu
nerii în “operă” a unei idei 
foarte bine venită: încredin
țarea preparării fizice a lo
tului de fotbaliști antrenorului 
emerit de.atletism, fost antre
nor federal, prof. Ștefan 
Berekszâszy, nume de care 
ne leagă reușitele a nume

Gaforia hunedoreană, un putornic susținător al Corvinului
Foto: Traian MÂNU

alți tehnicieni, așa se face că 
echipa a fost preluată de Vic
tor Roșea ce îi are ca secunzi 
pe Florin Dubinciuc și S. Ga
briel, începându-se o nouă 
reconstrucție a echipei și 
schimbarea în bine a jocului 
echipei, ajungând în situația 
să ne pară rău că s-a încheiat 
prea repede turul, formația 
noastră aflându-se într-o bu
nă formă sportivă obținând și 
câteva rezultate îmbucură
toare.

Sigur, mai sunt încă mul
te de făcut în îmbunătățirea 
jocului echipei, în creșterea 
randamentului fiecăffl^Veir 
ponent al formației, pentru 
ca echipa să joace constant 
la un nivel superior atât aca
să cât și în deplasare. Sunt 
convins însă că în perioada 
pregătirilor de iarnă se vor 
pune multe lucruri la punct, 
antrenorul V.. Roșea urmă
rind cu rigurozitate un crez al 
său că “așa cum te antre
nezi, așa joci, atâta poți să 
dai, din cât ai acumulat." 
Vreau să precizez că avem 
un lot disciplinat, receptiv la 
cerințele antrenorului, dornic 
de perfecționare. însă nu este 
un lot închis. Conducerea 
clubului, consiliul de admi
nistrație nu se vor opune nici
odată promovării unor jucă
tori talentați la alte echipe.

roși campioni naționali de 
atletism de la Metalul Hune
doara și în primul rând al 
multiplei campioane mon
diale, europene și balcanice 
Marieta llcu. Sigur, dl profesor 
nu și-a propus (și nici clubul 
nu dorește) să scoată din fot
baliști niște atleți. Dar să recu
noaștem că o pregătire fizică 
făcută după criterii științifice, 
de un adevărat specialist, este 
benefică pentru orice sport de 
performanță. Ceea ce s-a și 
dovedit și la Corvinul.

Noi, antrenorii, avem da
toria să ne înscriem în stra
tegia generală stabilită de 
conducerea clubului și spon
sor, să alcătuim și să pregă
tim o echipă competitivă în 
care să se îmbine tinerețea 
unor jucători din propria pe
pinieră cu experiența și va
loarea unor fotbaliști trecuți 
de 25 de ani. Nu vrem să 
cădem în greșeala altor co
legi ai noștri care au făcut 
achiziții de jucători și au vrut 
să înlocuiască întreaga echi
pă, conducând la un eșec 
total. La Hunedoara, așa 
cum am precizat și la o con
ferință de presă, am venit 
pentru a face performanță 
fiindcă există teren adecvat, 
oameni de fotbal, o pepini
eră de fotbaliști și echipă 
dornică să revină cât mai cu
rând în Divizia A unde ani în 
șir a adus multe satisfacții în 
rândurile suporterilor. Acest

Program bogat în perioada 
de iarnă

După încheierea turului, lotul 
Corvinului și-a mai continuat an
trenamentele timp de încă 10 
zile. Apoi, jucătorii au intrat în 
vacanță, numai că fiecare com
ponent al lotului a primit din par
tea preparatorului fizic Ștefan 
Berekszâszy un set de reco
mandări pentru continuarea pre
gătirii fizice.

Pregătirile de iarnă vor în
cepe pe 11 ianuarie 1999 cu vi
zita medicală și un scurt pro
gram de antrenamente pentru 
readaptare la efort. Pregătirea 
de iarnă este capitală, în aceas
tă perioadă făcându-se impor
tante acumulări la capitolul pre
gătire fizică de care jucătorii 
profită tot anul. Ideea de joc pre
conizată de antrenorul Victor 
Roșea, foarte ofensivă și cu 
pressing necruțător, impune 
efectuarea unei pregătiri de iar
nă foarte atente. Din acest motiv 
Victor Roșea dorește ca cele 
10 zile de cantonament să se 
desfășoare neapărat într-un loc 
cu zăpadă. Astfel că, dintre sta
țiunile existente până acum ca 

k variantă pentru desfășurarea 

Pagină realizată de Sabin CERBU, Ciprian MARiNUT

deziderat îl putem realiza 
numai lucrând împreună - 
conducere - antrenori - echi
pă, să ne înțelegem bine, 
să țintim același scop: obți
nerea performanței. în ce 
mă privește, ideea mea de 
joc este pur ofensivă, să ne 
apărăm atacând, să înrădă
cinez în mintea fiecărui jucă
tor mentalitatea de învingător. 
Mă bucură că aproape în în
tregime lotul de jucători ade
ră la această idee dăruindu- 
se pregătirilor ce le facem, 
dar și pe terenul de joc. Fie
care meci - indiferent unde se 
dispută - îl abordăm cu gân
dul la câștig, dorind să ajun
gem acolo unde am spus 
prima dată când am venit la 
Hunedoara: să practicăm un 
fotbal spectaculos și eficient. 
Sper ca în retur să îndeplinim 
acest obiectiv, șă fim o “nucă 
tare” pentru toți adversarii.

Răspunzând unor între
bări cu privire la așteptata 
performanță și modul în 
care “face” echipa, V. Roșea 
a precizat: “Performanța 
poate veni probabil din retur, 
dar mai sigur din vară, din 
campionatul viitor." “Necu- 
noscând foarte bine echipa, 
din dorința de a încerca și 
alți jucători din lot, poate am 
neîndreptățit pe unii, dar țin 
foarte mult să joace în pri
mul rând cei care se antre
nează cu sârguință, știind 
cum te antrenezi, așa te dă
ruiești și pe terenul de joc."

cantonamentului - Rîușor, So- 
vata, Geoagiu, Stâna de Vale, 
Herculane -, conducerea clubu
lui va alege acea stațiune în ca
re va fi zăpadă.

După finalizarea cantona
mentului și a pregătirii fizice se 
va trece la pregătirea tactică a 
jocului, la cristalizarea ideii de 
joc. Se vor disputa numeroase 
jocuri amicale și se va pleca 
într-un turneu de pregătire fie în 
Grecia, fie în Ungaria urmărindu- 
se, în principal, ca jocurile să se 
desfășoare pe terenuri prac
ticabile. Se va lucra la stabilirea 
relațiilor de joc, la omogenizarea 
colaborării între compartimente 
în ideea de joc pur ofensivă " de 
a ne apăra atacând." Dar în pri
mul rând se va pune accent pe 
schimbarea mentalității jucă
torilor, urmărindu-se formarea 
mentalității de profesionalism și 
de învingător.

Se speră astfel ca, printr-o 
pregătire serioasă și atentă, 
jocul echipei să se îmbunătă
țească urmând ca în retur toate 
jocurile să fie abordate la 
victorie.
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“Cu bună înțelegere pot fi trecute 
toate obstacolele”

Dna ingineră Ada Ivoniciu din Simeria este între puținele 
femei din țară absolvente ale unei facultăți de material 
rulant. Și anume a celei din cadrul Politehnicii București. în 
grupa dumneaei - cum afirma - a fost chiar singura fată, iar 
la terminare, în anul 1965, a fost repartizată la Regionala 
CF Timișoara - ramura vagoane. “Șeful de serviciu - îmi 
amintesc că mi-a spus atunci: ‘Nu avem nevoie de femei". 
Dar prin felul deosebit de a fi, adică o femeie cu multă 
ambiție și perseverență, a trecut peste orgolii și mentalități și 
a izbutit. A lucrat la Revizia de vagoane Arad, apoi la 
Simeria-Triaj, la Regionala de Căi Ferate Deva, desființată în 
1973.

De peste 15 ani lucrează la REVA Simeria, în prezent ca 
șef birou la compartimentul prețuri-compensări, fiind și 
consilier la Primăria orașului.

- Ce înseamnă de fapt să coordonezi un asemenea 
compartiment, stimată dnă ivoniciu? Dar să fii și 
consilier?

- O mare responsabilitate. Aici, împreună cu alți doi 
ingineri efectuăm calculațiile de preț pentru prestațiile pe care 
le face REVA, negociem aceste prețuri cu beneficiarii, iar din 
punctul de vedere al compensărilor urmărim stingerea fără 
circuit bancar a unor datorii și creanțe. Aceasta implică 
numeroase deplasări la furnizorii și beneficiarii din 
localitățile țării.

împreună cu alți patru consilieri formăm comisia de 
amenajare a teritoriului și urbanism. încercăm să facem față 
problemelor, activităților pe care viața le dictează. A fi 
consilier presupune cunoașterea orașului, a oamenilor lui, 
cunoașterea și apărarea legalității. Fiind din anul 1967 în 
Simeria, având și ore la Grupul școlar, unde am predat 
materii de specialitate, pot afirma că știu în mare parte 
problemele orașului, cunosc familiile simeriene.

- în toți acești ani ați avut, ca mamă și soție, îndatoriri 
firești. Cum ie-ați făcut față ? Vorbiți-ne despre familia dv.

- M-am căsătorit in anul IV de facultate cu un coleg de 
grupă care era simerian și astfel ne-am stabilit în acest 
oraș. Avem trei copii, trei băieți. Cel mare, Mircea, a urmat 
aceeași facultate de material rulant, este căsătorit și 
lucrează la Revizia de vagoane Simeria călători. Paul, 
băiatul mijlociu, este preparator la Facultatea de Științe 
Economice a Universității Timișoara, iar Ovidiu (21 ani) 
încă student. Sunt și bunică. Locuim laolaltă cu părinții 
soțului meu și am fost tot timpul ajutată de soacra mea. îmi 
amintesc că pe vremea când copiii erau la școală aveam 
de călcat săptămânal câte 25 de cămăși. în același timp, 
lucrând la serviciul aprovizionare, făceam multe deplasări 
în țară. Timpul era limitat. Existând însă o bună înțelegere, 
știind exact ce-ți revine de făcut, se poate face față. 
Important este ca în familie să vrei să te înțelegi, să vrei să 
stai laolaltă. N-am avut vreodată discuții nici cu nurorile, nici 
cu soțul.

- Se apropie vremea să închideți cartea de muncă. 
Cum vedeți în această perspectivă ocuparea timpului? 
Va fi probabil greu să vă obișnuiți cu un alt tempo.

- Nu am reușit să mă plictisesc niciodată și nici atunci 
când nu voi mai veni zilnic la serviciu nu mă voi plictisi, voi 
avea tot timpul ceva de făcut. îmi voi găsi de lucru, mă voi 
ocupa de nepoțelele mele. Le voi învăța croitoria și 
tricotatul, căci și eu de mică am învățat să cos la mașină, să 
tricotez. Pentru mine va fi doar schimbarea genului de 
activitate.

- Vă mulțumim pentru răbdarea cu care ne-ați răspuns 
întrebărilor.

- Cu dragă inimă.
Estera SÎNA

,,intr-o căsnicie, când și 
bărbatul și femeia duc o viață 
laborioasă, când n-au imaginația 
bolnavă, când toată vremea sunt 
cu treabă și când caută o fericire 
curată în tovărășia soțului în 
ceasurile de odihnă, niciodată 
astfel de soți nu se vor dezgusta 
unul de altul. Nu vor avea vreme și 
vor socoti un lucru dobitocesc de 
a-și cheltui gândirea cu închipuiri 
nebune și stricătoare".

G. IBRĂILEANU 

între Socrate 
și Xantipa
_______________________ /

- Când ne vom căsători, 
dragule, vom avea un băiat și 
o fată...

- De unde știi, iubito ?
- Păi, sunt deja la mama...

,,Nir inteligența diferențiază pe 
oameni, deși inteligența presupune 
anumite grade, ci un fel de 
înțelegere a lucrurilor, înțelegere 

există sau nu există”.
..itoine de Saint-Exupery

într-o conversație de 
societate, o doamnă zice:

- Dacă bărbații ar fi un pic 
mai inteiigenți, n-ar avea foc 
atâtea divorțuri!

- Dar nici prea multe 
căsătorii, adaugă prompt un 
scriitor aflat printre invitați.

Montaj de Hie LEAHU

Condoleanțele; decesul [II] | Filodendron [Monstera)
•Atenție la ținută, atenție la 

decență și la discursuri, atenție 
la regrete și demonstrații 
formale. Durerea este interioară, 
în timpul ceremoniei funebre nu 
se vorbește, nu se fumează, se 
acoperă sau se descoperă 

Buna cuviința oriunde și oricând
capul după loc și după moment.

• După zece zile de la 
înmormântare, familia defunctului 
poate fi vizitată; cei apropiați o 
pot face oricând!

• Organizarea unei mese 
după înmormântare nu este 
obligatorie, se va avea grijă 
ca persoanelor din alte 
localități, care au venit la 
înmormântare, să li se asigure 
masa.

•La înmormântare, membrii 
familiei se vor îmbrăca în negru

0 atâc&tâ

xpoziția de pictură a Doinei
Reghiș lonescu, vernisată de 

curând ia Deva, ne-a prilejuit 
cunoașterea viziunii sale, străbătută de 
vibrație lirică, asupra lumii 
înconjurătoare în generai și a universului

sau își vor pune o panglică 
neagră la mână sau la rever.

• Rudele, prietenii și 
cunoscuții apropiați care 
locuiesc în alte localități vor 
putea prezenta condoleanțe 

telegrafice; vor face și o 
vizită îndată ce au această 
posibilitate, vor trimite 
scrisori.

• La ceremoniile cu 
caracter funerar se reco
mandă o ținută vestimentară 
aproape neagră, cămașă albă, 
batistă albă sau îndoliată.

• Vestimentația de culoare 
neagră este impusă numai 
pentru rudele apropiate; pentru 
ceilalți, haine și accesorii 
decente, de culoare închisă. 

vegetai în particular. 
Realitățile pe care ie percepe 
ie transpune în tablouri, 
realizate în tehnica frescelor 
medievale, ce se adresează 
atât ochiului cât și sufletului.

Atracția pentru vegetai dă 
vitalitate picturii sale care se 
constituie într-un veritabil 
poem dedicat naturii, 
dialogului său cu omul. 
Creația Doinei Reghiș 
lonescu exprimă bucuria în 
fața spectacolului vieții, în ea 
abundă sensurile simbolice.

Titlurile lucrărilor recent 
vernisatei expoziții sunt 
sugestive pentru universul 
creației autoarei: Germinație, 
Explozie vegetală, Autumnală 
(I, II), Spațiu autumnal (I, II), 
Triptic vegetal (I, II), Timp 
vegeta! (I, II), Ritm vegetal (I, 
II), ciclul floral, Joc de fluturi (I, 
II, III), Vis ș.a.

"Viziunea artistei - scrie di 
Radu Ciobanu in caietul 
program al expoziției - este 
una eminamente stenică. 
Artista se află în stăpânirea 
unui univers care se definește 
prin perpetua vitalitate 
exprimată în infinitatea de

Este cunoscută ca plantă 
i de apartament de peste 100 
! de ani. Plantele tinere se 
I așază într-o cameră 
| luminoasă și cu o tempe- 
| ratură de 15-20 grade C.
■ Datorită faptului că suportă
* oscilațiile de temperatură, 
I este mult cultivată în 
| apartamente. Udatul se face 
i în raport cu temperatura 
. camerei, în așa fel ca 
I pământul ei să ațbă o 
| umiditate constantă. 
| Rădăcinile aeriene nu
■ trebuie îndepărtate deoa-
* rece ele contribuie atât la 
I aspectul decorativ specific 
| al plantei cât și la sănătatea 
i acesteia. Frunzele se spală 
! din când în când cu apă 
I pentru a se îndepărta praful 
| și a menține luciul. Plantele

tinere se pot schimba anual 
la ghivece, pe când cele 
dezvoltate numai la 2-4 ani 
o dată. Pământul trebuie să 
fie afânat și bogat în humus 

^îngrijireaA 
| PLANTELOR 1)E ll 
\ APARTAMENTJ

și substanțe nutritive. Este 
indicat ca pe fundul 
ghiveciului (vasului) să se 
pună un strat de pietriș sau 
spărturi de cărămidă pentru 
a se asigura drenajul apei. 
La filodendron necesarul de 
substanțe nutritive este 
foarte mare. De aceea la 
amestecul de pământ (4 
părți pământ de frunze, o

U

Visând la 
Moș Nicolae

Peste trei zile e 6 
decembrie, ziua Sfântului 
Nicolae. Mai precis peste trei 
nopți, copiii mai mici și mai 
mari se vor trezi poate mai 
devreme, nerăbdători să 
descopere darurile puse de 
Moș Nicolae în ghetuțele ori 
cizmulițele lor. Cei foarte 
mari au primit de la alți moși, 
cu un avans de o săptămână, 
drept cadou o minivacanță.

Dar să revenim la cei mici, 
cei care în nevinovăția lor nu 
înțeleg greutățile materiale și 
așteaptă darurile Moșului. 
Dacă până acum, dragi 
părinți și bunici, nu v-ați 
gândit la acest lucru e timpul 
să porniți prin magazine în 
căutarea dulciurilor, jucăriilor 
ori hăinuțelor pentru micuții 
dv.

*

La mulți ani! de Sfântul 
Nicolae urăm tuturor celor 
care se numesc Niculina, 
Nicoleta sau Nicolae. Fie ca 
Moșul cu al cărui nume ați 
fost botezat să vă aducă numai 
bucurii.

forme și ipostaze ale vegetalului - 
ritmuri, explozii, germinații, flori - care 
se insinuează până și în pânzele onirice 
sau conceptuale. ”

Viorica ROMAN

parte pământ de țelină și o 
parte mraniță și mult 
nisip) se adaugă îngră
șământ complex (20-30 g 
la o găleată de 10 litri de 
pământ).

Fiind o plantă căță
rătoare, se va sprijini de o 
scăricică înfiptă în 
ghiveci.

Când plantele au 
devenit prea bătrâne sau 
prea mari, se pot tăia 
lăstari cu frunze, cu 
rădăcini aeriene, plan- 
tându-se în ghivece într-un 
amestec de pământ 
nisipos. La temperatură 
potrivită și umiditate 
suficientă, înrădăcinarea 
se va face cu ușurință.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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- O rază de lumină a 
i pătruns în casă! Da. Chiar 

așa am simțit când au apă
rut în pragul ușii și au început 
să cânte cu vocile lor crista- i 
line. Emoția ne-a inundat 
sufletele. Copiii au început să l 
cânte, iar eu să plâng - recu
noaște dl ing. Zsolt Daday, 

| sosit la Deva de la Miercurea i 
i Ciuc, pentru a fi alături de I 
. i/erișoara sa, dna Piri 
; Kufleitner, la aniversarea 

venerabilei vârste de 89 de 
ani.

“Mulți ani, în sănătate, 
Bunul Dumnezeu să vă dea 
putere...” glăsuiau versurile 
cântecului dăruit sărbătoritei ; 
de cei 16 copii din cls. a ll-a 
de la școala “Sf. Maria" ce 
funcționează în cadrul 
Mănăstirii Romano-Catolice ; 
din Deva. însoțiți de înv. ; 
Izabela Szombati, copiii și-au I 
încheiat cântecul - urare, 
apoi s-au apropiat de patul 
din care dna Piri îi privea cu 

, ochii înlăcrimați. Copiii au

CA O 
RAZĂ DE 
LUMiNÂ 

k________________ >
îmbrățișat-o, au sărutat-o, i- 
au mai adresat câte un 
cuvânt apoi s-au așezat în 

| fotolii, pe covor, pentru a 
i savura dulciurile primite.

Doar Angyalko, o fetiță 
slăbuță, firavă, nu s-a dezlipit 
de dna Piri. Cu mânuța-i 
micuță îi mângâia întruna 
obrajii. Nu i-a spus nimic, 
doar o privea și o mângâia. 
“Tu ai bunicuță?” - a întrebat- 
o dna Piri. “Da, am.” Era 
atâta tristețe în glasul și pe 

I chipul fetiței. O colegă a ei,
Elisabeta Ceaușu, plângea. 
Două fetițe din grupul celor : 
16 elevi (majoritatea copii 
abandonați, care au găsit la 
mănăstirea din Deva casă, 
masă și școală) depănau, se 

; pare, triste amintiri...
Dar cei 14 colegi, ca și 

I învățătoarea lor, n-au lăsat ca 
tristețea să umbrească 
lumina pe care au adus-o ei 

; în casa sărbătoritei. Un cân- 
; tec popular, jucăuș, a inun- 
’ dat încăperea. Și voia bună 

s-a instalat repede. “Cu acest 
; cântec am luat premiul I la 

Budapesta, unde am fost în 
excursie, în minivacanța din 
luna noiembrie. Am fost 40 
de copii, însoțiți de învăță
toarele noastre - Izabela 
Szombati, Hainalka Maky, 
Csila Szilagyi și Imola Kiss - 
și de părintele preot Boyte 
Csaba”, ne spun micii 

i oaspeți. Iar voia lor bună, 
drăgălășenia și gingășia nu 

I mai dau voie să se instaleze 
tristețea în camera în care au 
adus lumină.

- Tare m-au bucurat 
copilașii! Iar mânuța fetiței o 
simt și acum mângâindu-mi 
obrajii - recunoaște dna Piri. 
Pe fiecare copilaș care m-a 
felicitat cu atâta gingășie, cu 
atâta puritate, îl las în grija și 
binecuvântarea lui Dumne
zeu. Pe El îl rog să-i 
ocrotească.

O rază de lumină a pă
truns în casa dnei Kufleitner, 
înseninându-i chipul blând. 
Gestul copiilor a copleșit-o prin 
sinceritate, puritate. Când 
copiii au aflat de la dna înv. Eta 
Lengyel că undeva, într-un 
bloc, o doamnă imobilizată la 
pat împlinește 89 de ani, au 
pornit spre casa dumneaei să 
aducă lumină. Și au adus! 
____________ Lucia LICIU j
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Amăgirile tranziției
După evenimentele din 1989, 

țara noastră a cunoscut trans
formări în toate domeniile de 
viață. Sau, cel puțin, a încercat. 
Era firesc să aspirăm la condițiile 
din Occident, numai că noi am 
abuzat în a imita lucruri și fe
nomene aflate la o distanță 
apreciabilă față de ceea ce pu
tea să ne ofere societatea ro
mânească. Aspirațiile noastre 
erau purificate, însă noi doream 
transformări imediate, radical 
îmbunătățite și pe cât posibil cu 
un efort minim.

în acest context noi, cei ti
neri, am fost aruncați în valurile 
mizere ale realității. Eram speriați 
și neputincioși. Nimeni nu avea 
timp pentru noi. Nu știam ce să 
facem. Ni se părea absurd să 
fim liberi. Ni s-a arătat Occi
dentul, pe care l-am perceput ca 
pe un vis frumos; viața adoles
cenților americani, conturată în 
serialele difuzate de către pos
turile de televiziune, ni se părea 
un paradis, fără probleme, fără

responsabilități. Simplitate - asta 
căutam.

La început timizi, apoi luptând 
pentru niște drepturi caracteris
tice statelor democratice - din 
categoria cărora tocmai desco- 
periserăm că făceam parte - am 
început să căutăm. Infernul de 
vise, plăcerile efemere, visele ne
bune. într-un cuvânt, libertatea! Ce 
cuvânt ciudat... Mai poate fi vorba 
despre libertate, ca și aspirație 
supremă, când ne întrecem în 
manifesțări ale teribilismului? Să 
fie băutura și drogurile paradisul 
nostru pierdut? Aceasta este 
libertatea pentru care am luptat?

Nepăsare, violență, resem
nare... Idealuri, speranțe? Pentru 
ce? Visele de o clipă nu au nevoie 
de așa ceva. Tot ceea ce con
tează pare a fi "distracția”. La ce 
ne va folosi ea, nimeni nu ne în
treabă. Viitorul ne pare asigurat 
atâta vreme cât putem trăi pe 
cheltuiala părinților...

Este atâta indiferență printre 
tineri, încât banalitatea vieții nu mă

r
DIN LUMEA ... CURIOZITĂȚILOR

Laureat la 12 ani
j Jay Luo din SUA a terminat școala pri-
■ mară și liceul la 8 ani, apoi și-a continuat 
I studiile la facultatea de matematică. Di- 
| ploma de absolvire a primit-o la “frageda" 
| vârstă de ... 12 ani.

| Adoptată de maimuțe
! în anul 1977, în insula Sumatra (Indo- 
| nezia), a avut loc o inundație catastrofală. O
■ fetiță de 12 ani, Emiyati, s-a pierdut în junglă
. și a fost adoptată de o familie de maimuțe 
I (urangutan). Timp de 6 ani, cât a trecut până 
I a fost descoperită de un grup de vânători, ea 
L — — ____________________________  

mai surprinde. "în Occident este 
altfel, auzim mereu! Dar România 
este departe de țările în care 
"totul este posibil”. Acolo "este 
altfel” și "totul este posibil” prin 
muncă. Să nu aibă cineva im
presia că adolescenții din Occi
dent trăiesc într-o distracție per
manentă. Ei știu să se distreze 
pe banii obținuți prin efort pro
priu. Prin muncă.

Singuri, nu aveam cum să 
răzbim în lupta cu propriul nostru 
destin. Am înțeles greșit sensul 
libertății și al democrației. Și am 
suferit... Ne mai rămân două alter
native: să ne plângem de milă și 
să ne complăcem în așteptarea 
care va coborî România dincolo 
de pragul imaginației sau să în
vățăm să muncim. Până nu va fi 
prea târziu... Pentru noi, pentru 
viața noastră, pentru libertatea și 
fericirea pe care ne-am amăgit că 
le-am cunoscut deja. Prematur...

Manuela RUSU, 
elevă - Brad

hrănit cu ierburi și fructe, dar și-a pierdut I 
graiul. Emiyati a fost readusă în familje și | 
probabil între timp ea și-a recăpătat însușirile | 
umane. ,

Joaca de-a indienii l
Un turist elvețian pus pe ... joacă a ac- [ 

ceptat propunerea unor copii ștrengari dintr- ■ 
o localitate din sudul Franței de a se juca de- I 
a indienii. Aceștia l-au legat de un arbore | 
dintr-un crâng, l-au uns cu marmeladă, mie- | 
re de albine, i-au tăiat părul și apoi au fugit. .

Sărmanul turist a fost salvat abia a doua 1 
zi, de către polițiști. (G.B.) 8
__ . ____________________ J

Consiliul de Administrație al

SC CONDOR SA DEVA
str. A. lancu, bl. H3, parter

( CONVOACĂ )
Adunarea Generala a Acționarilor în data de 9.12.1998, 

ora 14,00, care va avea loc la Cantina CONDOR din str. Mărăști, 
nr. 28, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza rezultatelor economice ale SC Condor SA, pe 
trimestrul III 1998.
2. Prezentarea programului de restructurare
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 1999
4. Diverse.

Acționarii nu vor putea fi reprezentați în Adunarea Generală 
decât prin alți acționari în baza unei procuri speciale conform 
art. 83 din Legea 31/ 1990 republicată.

în cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite 
prevederile legale, Adunarea Generală se va reprograma, în 
același loc, pe data de 10.12.1998, ora 14,00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau 
la tel. 054/ 212060, int. 116 (dșoara Popa Marfa), între orele 7-15.

La Brad

între manifestările culturale organizate la Brad cu 
ocazia împlinirii a 80 de ani de la mărețul act al Unirii de 
la 1 Decembrie 1918, luni, 30 noiembrie a.c., în sala 
cinematografului din localitate s-a desfășurat concursul 
Tip-Top Mini-Top, manifestare de emoție ce a reunit elevi 
din dasele întâi de la Școlile generale nr. 1 și 2.

Prin evoluția în scenă cei șapte participant - 
Raluca Cioara, Alexandru Tirică, Dana Vălean, Cornelia 
Stroe (Școala Generală Nr. 2), Daniel David, Ioana 
Guguț și Angelica Stan (Școala Generală Nr. 1) - au 
oferit spectatorilor, în cea mai mare parte colegi ai 
acestora, momente de înaltă ținută artistică, antren și 

Tip-Tap Mini-Tap
bună dispoziție. După desfășurarea probelor impuse 
de juriu pe locul întâi s-au clasat Ioana Guguț - 
Alexandru Tirica, pe locul doi Angelica Rus - Cornelia 
Stroe, iar locul trei a fost obținut de către Daniel David

Câștigătorilor locurilor l-!ll le-au fost oferite 
diplome și dulciuri.

De asemenea în spectacol au mai evoluat 
formația de gimnastică aerobică a Clubului Copiilor 
din Brad, precum și Diana Coza care a interpretat 
mai multe melodii specifice vârstei școlare.

Corne! POENAR
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CUMPĂRĂRI
• Vând teren intravilan (li

vadă meri),30.000 lei/mp, 
bicicletă Pegas, bărbătească, 
prețuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20.

• Vând convenabil garso
nieră, Deva, Eminescu, bl.C.2, 
etaj 4, ap.55, sc.C,(vizavi de 
unitatea militară), 55 milioane, 
negociabil. Tel. 218225 (4052)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 2, zona Progresul. Tel. 
216668 (3929)

• Vând Mercedes Cobra, cu 
talon tip 123. Tel. 261365 (4005)

• Vând BMW 316, an fabri
cație 1979, preț negociabil. Tel. 
219399, după ora 16. (3957)

• Vând Dacia 1310, berlină, 
an fabricație 1998. Hunedoara, 
tel. 719042 (3750)

• Vând Citroen BXRD Diesel, 
fabricație 1987, înmatriculat, rulat 
puțin. Tel. 094898284 (4903)

• Vând tractor 2 pistoane, cu 
tracțiune dublă, fabr. 1996. Tel. 
247169, după ora 19. (4904)

• Vând Alfa Romeo Giulietta, 
stare bună. Informații Hațeg, tel. 
770434 (5769)

• Vând baionetă veche, se
colul XVIII, stare perfectă. Tel. 
217694.

• Vând haină blană nutrie, trei 
sferturi, maro închis, talia 48-50, 
import Polonia, croi modern. 
Tel. 625859.

• Vând SRL obiect de acti
vitate variat, preț avantajos. Tel. 
180, familia Berindei, Buceș- 
Vulcan. (4028)________________

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM, defecte, sparte, 
codate sau blocate. Tel. 094 
859958 (4051)

• Vând combină Class, masa 
3 m, dotată cu ech'ipament de 
porumb și floare, motor Mer
cedes, stare perfectă de funcțio
nare. Informații Hațeg, str. 
Cloșca, 32. (5768)

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

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (3906)

• Vând combină Class cu 
cabină (masa 3 m) și SUP 29. 
Sat Batiz, 105, tel. 730635 
(4812)

• S.C. 2M CONSTRUCT 
vinde prin magazinele 
sale en-gros și en-detail 
din DEVA, str, Zamfirescu, 
bloc Q3/16 și ORĂȘTIE, str. 
Mureșului, bloc 10/11, 
PRODUSE ALIMENTARE șl 
NEALIMENTARE la prețuri 
foarte mici. AȘTEPTAM 
COMENZI PENTRU CA
DOURI DE SĂRBĂTORI LA 
MAGAZINE și la TELEFON 
241468. (4045).

• S Q. FORTUNA BAR SRL, 
cu sediul în Deva, str. N.lorga 
nr. 37, tel. 227694, vinde en- 
gros și en-detail produse de 
cofetărie. Execută la comandă 
torturi și prăjituri pentru ocazii 
speciale. (4044)

• Societate comercială 
vinde centrale termice, calo
rifere din oțel, țeava și fitinguri. 
Tel. 092/701072 (3746)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (110.000 lei), 
video, satelit. 092368868 (OP. 191)

• Vând oțel beton <|>6=2965 
lei/kg, (|i 8,10,12=2805 lei/kg. Tel. 
213637, 092348200 (3930)

• Vând țuică de prune, 15.000 
lei/litru. Tel. 620690 (3934).

• Vând Dog German, maturi 
și căței, preț convenabil. Infor
mații Crișcior, 73, tel. 656018. 
(3356)

• Liceul teoretic "Avram lancu” 
Brad cumpără trei calculatoare, 
2 imprimante. Informații tel. 
650614. (3357)

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat garsonieră 
sau apartament două camere, 
cartier Dorobanți. Tel. 229547, 
627180, după ora 21. (4059)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajez tâmplari, vechime 
minimă 5 ani. Tel. 094 515468, 
094 525762 (4010)

• Companie angajează per
soane tinere și dinamice pentru 
prestări servicii plăcute și pro
movare rapidă. Oferim câștiguri 
cuprinse între 1.500.000 - 
3.000.000 lei/lună. Tel. 094 
628664 (4060)

• Doriți între 1,5 milioane - 3 
milioane pe lună în buzunar? 
Sunați azi, start imediat. DS Max 
Canada deschide noi divizii de 
marketing în România și selec
ționează 20 persoane dina
mice, serioase, pentru a le 
pregăti gratuit în această opor
tunitate. Experiența nu este 
necesară. Doamna Paula D. 
054/627527 (3923)

PIERDERI

COMEMORĂRI

• Se împlinesc șase ani de 
la fulgerătoarea dispariție a 
celui care a fost un tată și un 
soț deosebit

ec. PETRE BOBEI
(4053)

• S-au scurs 20 de ani de la 
trecerea fulgerătoare în neființă 
a scumpului nostru soț, tată și 
bunic

NICOLAE BĂLȘAN
din Turdaș. Chipul său blând și 
sufletul lui curat vor rămâne 
veșnic în inimile noastre. Fa- 
miliș Bălșan. (4065)

• A trecut un an de când ne- 
a părăsit scumpul nostru veri
șor, drag nepot și unchi

IOSIF BULBUC
Ai plecat de lângă noi/ Fără 

a spune un cuvânt/ Ne-ai lăsat 
durerea-n suflet/ O cruce și un 
mormânt. (3926)

DECESE

• Cu adâncă durere în suflet 
soția, cumnații și nepoții anunță 
încetarea din viață a celui care 
a fost un bun soț și prieten

TĂNASEPITCĂ
Corpul neînsuflețit este 

depus la Casa Mortuară Deva, 
înhumarea are loc astăzi, 3 
decembrie 1998, ora 12, la 
Cimitirul Bejan. (4052)

• Cu profundă durere anun
țăm prietenii și pe cei care au 
prețuit-o că a plecat pe drumul 
cel fără de întoarcere

VIORICA PÂRĂU
Corpul neînsuflețit este 

depus la Casa. Mortuară. în
mormântarea va avea loc 
astăzi, 3 decembrie, ora 13, la 
Cimitirul din str. Eminescu. 
Dumnezeu să o ierte și să o 
odihnească în pace ! Familia 
Iulian Boșorogan. (4050)

• Locatarii blocului 19 B, sc. 
B, str. Eminescu sunt alături de 
familia greu încercată la tre
cerea în neființă a bunului vecin

SERGIU TALPEȘ
Odihnă veșnică ! (3956)

• Cu adâncă durere anun
țăm trecerea în neființă a celui 
care a fost

dr. IOAN BĂRDAȘ
înmormântarea va avea loc 

vineri, 4 decembrie 1998, ora 13 
la Cimitirul din localitatea Scorei, 
jud. Sibiu. Familia Vețan. (4069)

• Soți^ Elena și fiul Claudiu 
mulțumesc conducerii S.C. 
Matex SA și tuturor celor care I- 
au condus pe ultimul drum pe 
cel care a fost

CIOCAN IOAN
(3922)

• Familia îndurerată anunță 
trecerea în neființă a celui care 
a fost

prof. dr. ing. ANTON SAIMAC
Rămas bun soțule drag, tată 

mult iubit, socru îndrăgit și adio 
bunicule drag. Cât în noi va bate 
o inimă, el va trăi mereu. Fie-i 
țărâna ușoară. înmormântarea 
va avea loc astăzi, ora 14, de la 
Casa Mortuară Deva. (4062)

• Facultatea de inginerie 
Hunedoara anunță cu pro
fundă durere trecerea în ne
ființă a celui care a fost

prof. dr. ing. ANTON SAIMAC 
cadru didactic universitar de o 
înaltă probitate științifică și com
petență profesională. In decursul 
celor 40 de ani de activitate 
didactică în învățământul supe
rior, a parcurs toate treptele 
didactice, de la asistent la profe
sor universitar. A îndeplinit funcții 
de răspundere, prorector, decan, 
secretar științific, șef de catedră. 
In bogata și îndelungata activitate 
didactică, cu profesionalism și 
multă dăruire, a pregătit nume
roase generații de specialiști. Din 
anul 1990 a coordonat și activita
tea de doctorat, în calitate de con
ducător științific. Prin dispariția sa 
fulgerătoare, în plină putere crea
toare, facultatea noastră a pierdut 
un excepțional profesor, un distins 
cercetător științific și un om de 
aleasă omenie. Cadrele di
dactice, studenții, personalul 
TESA îi aducem un ultim oma
giu și adresăm sincere condo
leanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace I

• Familiile Ognean loan și 
Pop Adrian din Tg. Mureș sunt 
alături de familia greu încer
cată prin dispariția tragică a 
celui care a fost

prof.dr. ing. ANTON SAIMAC
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace ! (4067)
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•. Pierdut legitimație serviciu 
pe numele Păcurar loan. O 
declar nulă. (3749)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Crețu Mitică. O 
declar nulă. (3748)
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SUCURSALA JUDEȚEANĂ 
HUNEDOARA SI SUCURSALA 

PETROȘANI
anunță organizarea LICITAȚIEI pentru 

vânzarea a două autodube de transport 
valori AM3, în data de 18.12.1998, oralO.OO, 
la sediile BCR din Deva - Piața Operei, nr. 4 
și Petroșani - str. 1 Decembrie, nr. 67.
' Relații la telefoanele:
219559- Sucursala Județeană Hunedoara 
541533 - Sucursala Petroșani

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
■i

z‘

0 casă pentru fiecare!
• Credit ipotecar, plată în 20 ani

Avans 50%
• Variante constructive multiple;
• Case individuale, aparta

mente; *
• Garsoniere, moteluri, spații 

comerciale
£>rin:

iLedlai W Santui -Maure
Telefoane: 061/735469

094/256537
Pentru județul Hunedoara: 
054-716600; 092-260075; 

092-596942
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DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT

3

Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

.PREMIUL
PREMIUL
PREMIUL

INDESIT,PREMIUL LG, PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS, 
ZANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

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

16.11.-31.12.1598, 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-E1ectronice-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, laora 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.Dacobal, 
bl.R.parter 
tel:054/211261

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

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

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

CONNEX

s
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CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

Deputății renunță la 14 miliarde de lei
Bugetul Camerei Deputaților pe anul în 

curs va fi redus cu 15,1 miliarde de lei, 
provenind din investiții nerealizate, aceste 
fonduri urmând a fi transmise Guvernul'ii 
pentru a fi alocate sănătății și învățământului 
- câte 6 miliarde de lei - și zonelor sinistrate - 
2 miliarde de lei. Vicepreședintele Camerei 
Deputaților, Andrei Chiliman, a spus că în 
solicitarea adresată Executivului se va pre-

ciza destinația acestor fonduri, doar 1,1 
miliarde lei urmând a intra în Fondul aflat la 
dispoziția Guvernului. Decizia a fost luată de 
conducerea Camerei Deputaților. care a decis 
reducerea cheltuielilor de la 283,7 miliarae iei 
4a 268,6 miliarde, în urma unei analize precise 
efectuate de cei patru chestori ai Biroului 
Permanent. Plenul Camerei Deputaților se va 
pronunța prin vot asupra acestei reduceri.
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Sucursala Eiectrocentrale Deva-Mintîa 1
Anunță

In ziua dc 10.12.1998, ora 12,00, va avea loc la sediul sucursalei Eiectrocentrale Deva, str. Șantierului, nr. 1, ■ 
localitatea Mintia, județul Hunedoara

Licitație pentru ps c :'-- vicii:
> Transport persoane Deva - Mintia - Deva; >Dezinsecție - deratizare; > Pază. | 
Documentația privind organizarea licitației și informații se pot obține la Biroul Administrativ 

telefoane 054/211150; 21115 I; 223657, interior 115.
în caz de ncadjudecarc, licitația se repetă în zilele de 16 și 21 decembrie 1998.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM Dl

a Petroșani

Deva
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gWXYZ
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S.C. FIRUTA 
COMPANY S.N.C.
B-dul Decebal, bl. 22, 
parter
tel./fax: 054-222-264

O

ASSITEC - ELACOMTEH 
EXIM S.R.L.
Str. 1 Decembrie 1918 
nr. 84
tel.: 054-541-825
fax: 054-511-111

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM D> ,

ALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

NU STA PE0PARTE DACA 
VREI SA AI PARTE DE

Pană la 31 decembrie ai conectare gratuită și abonament gratuit pe trei luni, 
îți poți alege oricare tip de abonament dorești.
Oferta anului este valabilă și pentru CONNEX SMARTI

CONNEX SMART este un sistem unic de plată în rate prin care ai acces imediat la 
telefonul Motorola d520 și la rețeaua CONNEX GSM.
Numai 89$ avans șl 21$ pa lună timp do șase luni.

CONNEX

-■ «k -- XI-W.
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Articolul “Când sindicatele 
fac legea salariilor", apărut în 
ziarul nostru din 25 noiembrie 
a c., a stârnit nemulțumirea 
directorului Sucursalei Miniere 
Brad, ing. Dorel Oprean, care 
ne-a trimis un lung “drept la 
replică”, din care vom reda 
pasajele mai importante.

“Așa cum vă este cunoscut, 
întreaga economie traversează 
o perioadă de criză și în mod 
cu totul deosebit mineritul. 
Situația .actuală a condus la 
imposibilitatea efectuării 
integrale a plăților pe luna, 
octombrie 1998. Cu toate 
acestea, administrația SM 
Brad, în data de 13.11.1998, 
data comunicării fondului 
disponibil acordat de RAC 
Deva, avea. întocmite listele de 
plată pentru acordarea 
salariilor în procent de 100 la 
sută pentru toți salariații.

în aceeași zi, 13.11.1998, la 
nivelul RAC Deva a avut loc o 
întâlnire între subprefectul

Dreptul !a replică

Și nu sunt primul vinovat
județului Hunedoara, dl Nicolae 
Segesvari, conducerea RAC 
Deva, reprezentantul Sindica
tului liber, dl Cazacu Florin, 
reprezentanții Ligii “Solidaritatea 
’92" și subsemnatul. Pentru 
stingerea stării conflictuale 
generate de mai mulți membri 
ai Sindicatului liber, la inițiativa 
Prefecturii, insistențele repre
zentantului sindicatului și cu 
acceptul conducerii RAC Deva, 
totodată și cu promisiunea că 
până la data de 17.11.1998 vor fi 
plătiți cu salariile integrale toți 
salariații sucursalei, s-a ajuns la 
situația de compromis dovedită 
prin adresa Sindicatului liber 
nr.412/13.11.1998, vizată de 
subprefectul județului, să fie 
efectuate integral plățile pentru 
membrii Sindicatului liber,..

Nemulțumirile și stările 
tensionate în rândul sindica
liștilor de la sindicatele “Avram 
lancu" și “TESA-muncitori" au 
apărut fdupă data de 
17.11.1998, dată la care nu s-a 
efectuat plata conform celor 
convenite la nivelul regiei... 
Departe de a face afirmația că 
nu am partea mea de vină, dar 
evenimentele, situațiile și 
faptele derulate impuneau a fi 
găsite soluții, fie- și de 
compromis, de care 
răspunzător nu se putea face 
numai dinectorul SM Brad”.

N.R. De fapt, dl Dorel 
Oprean recunoaște ceea ce am 
scris și noi în articolul “Când 
sindicatele fac legea salariilor". 
Adică, dânsul a greșit la 
presiunea sindicatului cu cel

mai mare număr de membri, 
peste 1000, dându-le 
acestora întreaga dreptate, și 
ignorând că la SM Brad mai 
ființează două sindicate, cu 
cel puțin tot atâția membri și 
cu aceleași nevoi ca și 
ceilalți. în același timp, dl 
Dorel Oprean s-a prevalat de 
rezoluția dlui subprefect 
Nicolae Segesvari, pe care o 
reproducem: “Die director 
general, rog aprobare, dacă 
aveți disponibil". dar din care 
nu rezultă soluția de a se 
face discriminări la plata 
salariilor între cele trei 
sindicate. Tocmai acest lucru 
l-au acuzat reprezentanții 
sindicatelor “Avram lancu” și 
“TESA-muncitori" la întâlnirea 
avută cu președintele Com
paniei Naționale “Mininvest”, 
ing. Ionel Lazăr, și cu sub
prefectul Nicolae Segesvari.

îl credem însă pe dl Dorel 
Oprean, așa cum recunoaște, 
că nu-i singurul vinovat.

r Limbajul - avertisment al 
sondajelor de opinie 

(Urmare din pag. 1)

r~’ ...
Dublă lansare

carte EUROVENUS s.r.l
Mâine, 4 dec. a.c., începând cu ora 15.00, Galeriile 

„Forma”din Deva găzduiesc o dublă lansare de carte; este 
vorba despre volumele „între tăcere și tăcere”, semnat de 
poeta Paulina Popa, și „ Exilat pe tăișul de sabie ”, ai iui loan 
Țepeiea. La această lansare a cărților apărute la Editurile 
„Helicon” și, respectiv, „Emia” participă scriitori și invitați 

i^din Timișoara și Oradea, precum și artiști locali. (G.B.)

H BANCOREX
BANCA BOMÂNA DE COMERȚ EXTtHIOR SA

(Complex comercial Sântuhalm - DN7)

Promisiunile continue și 
continuu nerespectate, 
bâlbâielile în înfăptuirea 
reformei (deopotrivă ale lui 
Victor Ciorbea și ale lui Radu 
Vasile), setea manifestă de 
înavuțire tocmai a celor care 
au promis că se vor sacrifica 
întru prosperitatea națiunii și 
incapacitatea organismelor 
abilitate de stopare a corupției, 
lâncezeala în adoptarea și 
aplicarea legilor care să dea 
undă verde în stăpânirea unor 
stări de lucruri și domenii de 
activitate sunt tot atâtea cauze 
ale nemulțumirilor populației, 
ale neîncrederii în orga
nismele vitale ale statului și în 
conducătorii lor.

Pe acest fond apare 
oarecum firească, deși extrem 
de periculoasă, ascensiunea 
unor forțe extremiste, care 
clamează ritos salvarea țării și 
aruncarea în pușcării a 
actualilor conducători, ceea ce 
ar trebui să le dea frisoane 
președintelui Emil Constan- 
tinescu și premierului Radu 
Vasile. Și asta nu pentru că s- 
ar putea împlini blestemele 
tripletei peremiste Corneliu 

^Vadim Tudor - Gheorghe

Funar - Miron Cozma, ci 
pentru că au de pus în 
practică niște promisiuni (și 
nu puține), au de înfăptuit 
niște speranțe, au de 
îndreptat niște erori proprii, 
încât mecanismele demo
crației, ale guvernării să 
funcționeze normal.

Nu vizitele în străinătate 
(cam multe și fără efect) și 
automulțumirea la lustruirile 
de complezență ale 
interlocutorilor occidentali 
au darul să schimbe ceva în 
bine în țară. Nici deplasările 
în orașele și întreprinderile 
românești și promisiunile 
repetate de salvare sau 
cedările la presiunile 
sindicale nu sunt în măsură 
să pună ordine în haosul 
economic și social gene
ralizat. Numai măsurile 
hotărâte, bine gândite și 
pregătite, pot aduce, pe 
termen lung, tămăduirea de 
cele rele. Chiar dacă, pe 
moment, va fi extrem de 
greu, chiar dacă cei îndrituiți 
să facă azi reforma și o vor 
face vor deveni și mai 
impopulari și vor trebui să 
părăsească mâine scena. Ar 
fi o misiune împlinită pentru 
țară.

SUCURSALA DEVA
Scoate la licitație cu executarea silită pentru data de 

04.12.1998, ora 10, următoarele bunuri:
* autocamion Roman Diesel
"diferite tipuri de mașini de cusut, fasonat, croit,

de cusut nasturi și cusut butoniere
"frigidere Arctic
" mobilier de birou
" stoc de stofe și confecții
Licitația va avea loc în data de 04.12.1998, ora 10, la 

sediul SC Nagy & Zsolc Contapex SRL din Deva, str. Mihai 
Viteazu, nr. 112.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
Bancorex, sucursala Deva, bd. 22 Decembrie, bl 7, parter, 

Jet. 054/230185

[Consiliul local Câlanl
i ----------
' decembrie 1998.
I Informații la tel. 730223 - biroul urbanism
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Primește oferte pentru evaluarea spațiilor 
comerciale ce urmează a fi vândute in baza 
H.G.R. 505/1998, până in data de 18

I 
I 
I 
I 
I 
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Agenția de turism 
SC CORĂTRANS SA Deva

Str. ZZ Decembrie, nr.118
Efectuează:

Ocurse ocazionale pe rata Deva - Bekescsaba - Deva 
la prețul de 106.000 lei/pers.

O transporturi internaționale in colaborare cu 
firma TOURING, in toată Europa.

Orevelioane 1999 in țară și in străinătate.
Informații la telefoane 054/212160, int.123; 054/216312 

sau la sediul firmei sau la Autogara Deva.

^CUVÂNTUL
LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESAȘI 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

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

•9- camere de tineret (indigene și import 
Franța)

rrcolțare din pluș (diferite nuanțe) 
mochetă import Belgia (modele și culori 

variate)

B toate la cele mai avantajoase 
prețuri

0 zilnic între orele 8-18
~i nni-înmr-înnmrnng

SC “ALTEX-IMPLX” SRL
PIATRA NEAMȚ

f

Angajează șef magazin și gestionari la 
magazinul ALTEX - DEVA, în condițiile: studii 
superioare/medii, vârsta maximă 35 ani, 
domiciliul în Deva.

Acte necesare: copie după actele de studii, 
curriculum vitae, fotografie recentă. înscrierile prin fax 
033/230817 sau prin poștă: Ștefan cel Mare, 6, Piatra 
Neamț 5600. Relații la telefon: 033/210671, șef birou 
personal.

SC “Sargeția 
rorest” SA Deva 

și-a schimbat 
domiciliul

Pentru cei interesați anunțăm că SC 
"Sargeția Forest” SA Deva (fostă iFET, 
apoi SETPPL) s-a mutat din sediul în care 
a domiciliat muiți ani, de pe strada 1 
Decembrie, nr. 30, în clădirea fostei 
UMTCF, pe strada C.A. Rosetti, nr. 2. Acolo 
ființează și- Casa de Ajutor Reciproc a 
societății. (D.G.)

BANCA INTERNAȚIONALA 
A RELIGIILOR S.A.

SUCURSALA DEVA 
pune la dispoziția persoanelor fizice 

in zilele de 2 și 3 decembrie 1998 

CERTIFICAT PENTRU CONTUL UE DEPOZIT 
cu o dobândă fixă de 
58% pe an

pe termen de 90 zile
Conturile de depozit vor avea scadența în zilele 

de 2, respectiv 3 martie 1999.
Certificatele pentru contul de depozit se vor emite 

pe bază de vărsăminte efective, valoarea minimă 
fiind de 1.000.000 Iei, iar depunerile multipli de 
1.000.000 lei.

Senatorul Andreiu Oprea este 
noul președinte al Comisiei 
buget-finanțe din Senatul 

României
Cum se știe, reprezentanții Partidului Alternativa României au ieșit 

din Convenția Democrată Română și din coaliția parlamentară și 
guvernamentală, intenționând să creeze un pol politic de dreapta.

Ca urmare, după demisia președintelui PAR, senatorul Varujan 
Vosganian, din funcția de președinte al Comisiei buget-finanțe din 
Senat, în locul său a fost ales senatorul PNȚCD de Hunedoara, Andreiu 
Oprea. (D.G.)
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